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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโคกกรวด 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลโคกกรวด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลโคกกรวด 
จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถำนะกำรคลัง      
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลต าบลโคกกรวด  มีสถานะการเงิน ดังนี้   

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 157,278,741.50 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 107,450,198.11 บาท 

1.1.3 ทุนส ารองสะสม จ านวน 29,205,500.12 บาท 

1.1.4 รายงานกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จ านวน   7    โครงการ 

รวม 5,697,501.18 บาท 

1.1.5 รายงานกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
จ านวน    38    โครงการ 

รวม 12,922,877.97 บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  5,114,646.90  บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ณ  วันที่  30  มิถุนำยน  2563 
(1) รายรับจริง   จ านวน   54,167,309.85              บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน 561,816.00 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 976,049.40 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 2,623,149.45 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 90,108.00 บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 26,157,242.00 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 23,706,621.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จ านวน 52,324.00 บาท 

(3) รายจ่ายจริง   จ านวน  34,285,717.97 บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 9,353,093.48 บาท 

  งบบุคลากร จ านวน 14,665,090.15 บาท 

  งบด าเนินงาน จ านวน 6,272,534.34 บาท 

  งบลงทุน จ านวน 1,759,000.00 บาท 



 

  งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท 

  งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,236,000.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 52,324.00 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน 445,000.00 บาท 
 

     
     

     
 
3. งบเฉพำะกำร 
 

ประเภทกิจกำร ประปำเทศบำลต ำบลโคกกรวด กิจกำรประปำ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายรับจริง  6,139,462.54  บาท  

รายจ่ายจริง 4,202,668.44  บาท 
  เงินสะสม จ านวน     7,094,566.92 บาท 

  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 3,073,710.79 บาท 

  ก าไรสะสม จ านวน - บาท 

  เงินฝากธนาคาร จ านวน 12,397,541.12 บาท 

  ทรัพย์จ าน า จ านวน - บาท 

 
 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

  รำยรับ 
 

รำยรับ รำยรับจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รำยได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 6,663,290.92 2,465,000 2,535,000 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,761,235.42 1,518,900 1,748,900 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,364869.14 3,914,000 3,400,000 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,250 355,100 111,100 
 รวมรำยได้จัดเก็บเอง 11,891.645.48 8,253,000 7,795,000 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 37,086,816.70 39,812,000 38,205,000 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
37,086,816.70 39,812,000 38,205,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,961,855.00 27,100,000 27,000,000 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,961,855.00 27,100,000 27,000,000 

รวม 76,940,317.18 75,165,000 73,000,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

เทศบำลต ำบลโคกกรวด 
อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
 งบกลาง 13,988,018.42 15,209,550 15,729,220 
 งบบุคลากร 19,486,550.98 26,333,520 26,401,950 
 งบด าเนินงาน 11,468,904.07 20,378,838 19,408,940 
 งบลงทุน 2,676,299.00 8,901,092 7,409,890 
 งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000 30,000 
 งบเงินอุดหนุน 4,132,940.00 4,312,000 4,020,000 
 รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 51,863,712.47 75,165,000 73,000,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด้าน ยอดรวม (บาท) 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,045,180 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,031,250 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 10,196,000 
 แผนงานสาธารณสุข 4,994,200 
 แผนงานเคหะและชุมชน 4,661,090 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,895,900 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 760,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,687,160 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 15,729,220 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 73,000,000 

 

 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านการด าเนินงานอื่น (00400) 
แผนงานงบกลาง (00410) 

 
แผนงาน งานงบกลาง 

(00411) 
รวม 

 
งบ 
งบกลาง   
    งบกลาง 14,700,860 14,700,860 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 108,360 108,360 

รวม 15,729,220 15,729,220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป 
 

(00111) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

(00112) 

งานบริหาร 
งานคลัง 
(00113) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 7,124,700 1,645,380 3,734,880 12,504,960 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 - - 3,072,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,052,700 1,645,380 3,734,880 9,432,960 
งบด าเนินการ    5,555,000 767,890 975,790 7,298,680 
    ค่าตอบแทน 498,140 107,890 430,790 1,036,820 
    ค่าใช้สอย 3,275,000 450,000 215,000 3,940,000 
    ค่าวัสด ุ 1,220,000 200,000 300,000 1,720,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 561,900 10,000 30,000 601,900 
งบลงทุน  145,900 - 65,600 211,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 145,900 - 65,600 211,500 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 - - 30,000 
    รายจ่ายอื่น 30,000 - - 30,000 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
   เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 12,855,640 2,413,270 4,776,270 20,045,180 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

 
แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน 
(00121) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 1,967,110 1,967,110 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,967,110 1,967,110 
งบด าเนินการ    946,140 946,140 
    ค่าตอบแทน 181,140 181,140 
    ค่าใช้สอย 520,000 520,000 
    ค่าวัสด ุ 240,000 240,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 
งบลงทุน  3,118,000 3,118,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 3,118,000 3,118,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 
    รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน - - 
   เงินอุดหนุน - - 

รวม 6,031,250 6,031,250 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 
 

แผนงาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

(00212) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 1,321,240 1,520,020 2,841,260 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,321,240 1,520,020 2,841,260 
งบด าเนินการ    794,480 3,000,260 3,794,740 
    ค่าตอบแทน 46,480 123,310 169,790 
    ค่าใช้สอย 620,000 776,560 1,396,560 
    ค่าวัสด ุ 128,000 2,030,390 2,158,390 
    ค่าสาธารณูปโภค - 70,000 70,000 
งบลงทุน  - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
    รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - 3,560,000 3,560,000 
   เงินอุดหนุน - 3,560,000 3,560,000 

รวม 2,115,720 8,080,280 10,196,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
(00221) 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

(00223) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 3,187,800 - 3,187,800 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,187,800 - 3,187,800 
งบด าเนินการ    601,000 830,000 684,000 
    ค่าตอบแทน 106,000 - 106,000 
    ค่าใช้สอย 210,000 585,000 795,000 
    ค่าวัสด ุ 25,000 245,000 270,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 260,000 - 260,000 
งบลงทุน  15,400 - 15,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 15,400 - 15,400 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
    รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - 360,000 360,000 
   เงินอุดหนุน - 360,000 360,000 

รวม 3,804,200 1,190,000 4,994,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 

แผนงาน งานไฟฟ้าถนน 
 

(00242) 

งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

(00244) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร - 2,115,600 2,115,600 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - 2,115,600 2,115,600 
งบด าเนินการ    - 2,275,490 2,275,490 
    ค่าตอบแทน - 285,490 285,490 
    ค่าใช้สอย - 1,270,000 1,270,000 
    ค่าวัสด ุ - 720,000 720,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน  - 170,000 170,000 
    ค่าครุภัณฑ์ - 170,000 170,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
    รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน 100,000 - 100,000 
   เงินอุดหนุน 100,000 - 100,000 

รวม 100,000 4,561,090 4,661,090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) 
 

แผนงาน งานบริหารทั่วไป 
 

(00251) 

งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 578,460 - 578,460 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 578,460 - 578,460 
งบด าเนินการ    167,440 1,150,000 1,317,440 
    ค่าตอบแทน 167,440 - 167,440 
    ค่าใช้สอย - 1,100,000 1,100,000 
    ค่าวัสด ุ - 50,000 50,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน  - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
    รายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 745,900 1,150,000 1,895,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

 
แผนงาน งานศาสนาวัฒนธรรรมท้องถิ่น 

 
(00263) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - 
งบด าเนินการ    760,000 760,000 
    ค่าตอบแทน - - 
    ค่าใช้สอย 760,000 760,000 
    ค่าวัสด ุ - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - 
งบลงทุน  - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 
งบรายจ่ายอ่ืน - - 
    รายจ่ายอื่น - - 
งบเงินอุดหนุน - - 
   เงินอุดหนุน - - 

รวม 760,000 760,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
 

แผนงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

(00311) 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 
(00312) 

รวม 
 
งบ 
งบบุคลากร 3,206,760 - 3,206,760 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,206,760 - 3,206,760 
งบด าเนินการ    885,410 700,000 1,585,410 
    ค่าตอบแทน 270,410 - 270,410 
    ค่าใช้สอย 240,000 200,000 440,000 
    ค่าวัสด ุ 370,000 500,000 870,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 - 5,000 
งบลงทุน  188,100 3,706,890 3,894,990 
    ค่าครุภัณฑ์ 188,100 - 188,100 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 3,706,890 3,706,890 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
    รายจ่ายอืน่ - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - 
   เงินอุดหนุน - - - 

รวม 4,280,270 4,406,890 8,687,160 
 



 

เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่  5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ          
สภาเทศบาลต าบลโคกกรวด และโดยการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    
  ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท 
  ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 73,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
 

ด้าน ยอดรวม (บาท) 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,045,180 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,031,250 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 10,196,000 
 แผนงานสาธารณสุข 4,994,200 
 แผนงานเคหะและชุมชน 4,661,090 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,895,900 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 760,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,687,160 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 15,729,220 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 73,000,000 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  9,000,000  บาท  ดังนี้ 
แผนงาน ยอดรวม (บาท) 

งบกลาง 397,000 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 2,534,520 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 5,165,080 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 903,400 
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ่าย 9,000,000 

  ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
  ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่     22   เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ/เห็นชอบ 
 

ชนะ  ธรณีทอง 
(นายชนะ ธรณีทอง) 

นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

(ลงนาม) ปรีชา  มิตรสูงเนิน 
 (นายปรีชา มิตรสูงเนิน) 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลโคกกรวด 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอ เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,675,000.00 0.00 % 1,675,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,596,958.00 5,069,721.00 5,735,119.57 9,500.00 0.00 % 9,500.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 32,625.85 30,795.20 30,564.35 500.00 0.00 % 500.00
     ภาษีป้าย 670,377.00 788,029.00 897,607.00 780,000.00 8.97 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 5,299,960.85 5,888,545.20 6,663,290.92 2,465,000.00 2,535,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,656.00 4,801.50 0.00 4,500.00 -11.11 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 32,217.00 47,828.00 13,633.00 45,000.00 -71.11 % 13,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 782,340.00 851,950.00 900,480.00 850,000.00 5.88 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 12,000.00 12,000.00 12,400.00 12,000.00 4.17 % 12,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,780.00 2,020.00 1,600.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 770.00 1,150.00 610.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 149,540.00 504,917.00 715,723.42 500,000.00 40.00 % 700,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 270.00 0.00 3,140.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

74,350.00 69,800.00 68,700.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

วันที่พิมพ์ : 9/7/2563  12:08:46 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

24,500.00 26,500.00 36,550.00 26,000.00 38.46 % 36,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,760.00 1,300.00 1,064.00 1,300.00 -15.38 % 1,100.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 545.00 430.00 1,035.00 400.00 150.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 200.00 300.00 200.00 50.00 % 300.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,091,228.00 1,529,396.50 1,761,235.42 1,518,900.00 1,748,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 2,539,960.00 2,620,625.00 2,425,500.00 2,620,000.00 -8.40 % 2,400,000.00
     ดอกเบี้ย 857,991.61 1,295,305.22 939,369.14 1,294,000.00 -22.72 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,397,951.61 3,915,930.22 3,364,869.14 3,914,000.00 3,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 86,000.00 14,900.00 12,000.00 15,000.00 -26.67 % 11,000.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 44.00 60.00 90.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 276,140.00 340,598.00 90,160.00 340,000.00 -70.59 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 362,184.00 355,558.00 102,250.00 355,100.00 111,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 460,396.92 615,281.18 633,406.63 600,000.00 8.33 % 650,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,175,559.87 18,619,309.76 18,921,176.25 18,600,000.00 2.15 % 19,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,100,117.71 3,416,386.12 3,141,861.42 3,410,000.00 -0.29 % 3,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 161,609.55 164,162.51 171,137.43 164,000.00 3.66 % 170,000.00
     ภาษีสุรา 1,474,392.78 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,553,113.15 5,805,269.31 6,319,400.53 5,800,000.00 9.48 % 6,350,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 91,111.87 83,132.88 88,952.28 83,000.00 2.41 % 85,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 46,045.69 45,086.07 55,676.16 45,000.00 11.11 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

15,203,760.00 11,114,945.00 7,755,206.00 11,110,000.00 -23.49 % 8,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 42,266,107.54 39,863,572.83 37,086,816.70 39,812,000.00 38,205,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

25,850,104.70 26,260,786.00 27,961,855.00 27,100,000.00 -0.37 % 27,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,850,104.70 26,260,786.00 27,961,855.00 27,100,000.00 27,000,000.00
รวมทุกหมวด 78,267,536.70 77,813,788.75 76,940,317.18 75,165,000.00 73,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 73,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,535,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,675,000 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กําหนด

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 9,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,748,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 36,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 300 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,400,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 2,400,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดอกเบี้ย จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 111,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,205,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 19,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,400,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,350,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 27,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    73,000,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

งานบริหารงานทั่วไป (00111) รวม 12,855,640 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,124,700 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  จ านวน   756,000   บาท      
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 360,000 บาท  
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท/คน รวม 2 คน จ านวน 12 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
เป็นเงิน 396,000 บาท 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

   

ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จ านวน  240,000   บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้   
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 8,000 จ านวน 12 เดือน   
เป็นเงิน 96,000 บาท   
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท  



 

(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 

   

ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  จ านวน    240,000   บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2557 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท       
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน  216,000   บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้    
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 126,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 90,000 บาท 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน   1,620,000 บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รองประธานสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท  



 

จ านวน12 เดือน  เป็นเงิน 198,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน   เป็นเงิน 162,000 บาท   
(3) ค่าตอบแทนของคณะสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,260,000 บาท 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,052,700 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    จ านวน   3,154,380   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) รองปลัดเทศบาล    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(5) หัวหน้าฝ่ายปกครอง    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(6) นักทรัพยากรบุคคล    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(7) เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

   

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน    จ านวน   151,200   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานเทศบาล จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
(1) ปลัดเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท 



 

(2) รองปลัดเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200บาท      
- เป็นไปตามประกาศ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
2) ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  229,200  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท 
(2) รองปลัดเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 67,200บาท      
(3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท      
(4) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน 1 ต าแหน่งในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท      
(5) หัวหน้าฝ่ายปกครอง จ านวน 1 ต าแหน่งในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท      
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

   

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน  277,920  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ตาม(แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ



 

ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ลูกจ้างประจ า  (เจ้าพนักงานทะเบียน)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    216,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    24,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

 
 
 
 
 
 

  งบด าเนินงาน รวม 5,555,040 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 498,140 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  272,140   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 



 

(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ค่าเบี้ยประชุม      จ านวน  10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
ข้อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      จ านวน  96,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสทิธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
 (ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน   100,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2554  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 



 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 3,275,000 บาท 

      

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    400,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์  
หนังสือระเบียบงานของเทศบาล และค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าลงทะเบียนประชุมกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานท าของและอ่ืนๆ   
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างตลาดโคกเพชรบนที่ดินราชพัสดุ  
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กรณีที่ เทศบาลก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให้กระทรวงการคลัง ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ตั้งตลาดโคกเพชร  
- ค่าประกันภัยต่าง ๆ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จ านวน    100,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
โดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จ านวน  50,000  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน
ปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้    เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2562 มียอดรายรับจริง 49,396,922.18 บาท  
ค านวณได้ดังนี้ 49,396,922.18 x 1/100 = 493,969.22 บาท  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่
ประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและ
ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส าหรับเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม       
ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  
ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

(2)  ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จ านวน  50,000  บาท  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบ
บัญชีลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมี
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
            -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน  2,675,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จ านวน   300,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของเทศบาล เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร        
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี



 

เปิดและปิดการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 1 

   

(2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม    จ านวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของเทศบาล  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 2 

   

(3) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน   จ านวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ในการออกหน่วยเคลื่อนที่  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าล่วงเวลา
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเครื่องเสียง  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 3 

   

(4) โครงการปลูกหญ้าแฝก     จ านวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว1243 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนารณรงค์ใช้หญ้าแฝกเนื่องจากพระราชด าริ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ล าดับที่ 1 

   
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน   500,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
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ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานที่มี
หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดการเลือกตั้งฯ ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าที่เลือกตั้ง ค่าจัดท าป้าย ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่ากระดาษต่อเนื่อง ค่าพิมพ์คู่มือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   
ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ตามโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563  เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 4 

   

(6) โครงการวันท้องถิ่นไทย     จ านวน   50,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ล าดับที่ 1 

   

(7) โครงการปกป้องสถาบันของชาติ    จ านวน    100,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 5 

   

(8) โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน   10,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อน ามาใช้ประกอบการพัฒนาท้องถิ่น  โดยจ่ายเปน็
ค่าตอบแทน  คา่สมนาคุณวิทยากร ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม ค่าเอกสาร 
ค่าจัดเก็บ ส ารวจและบนัทึกข้อมูล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเปน็ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับที่ 6 

   

(9) โครงการรณรงคแ์ละป้องกันปัญหายาเสพติด   จ านวน   50,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ อบรม บ าบัด ผู้ติดยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามโครงการ  
เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ล าดับที่ 1 

   

(10) โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน  จ านวน    30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  ของกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลหรือปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามความเหมาะสมและตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เป็นค่าจ้างแรงงาน  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่ง ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 
เรื่อง การจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพ่ือแก้ปัญหาสังคมและความยากจน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับที่ 7 

   

(11) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง   จ านวน   150,000  บาท 
       12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ พานพุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ล าดับที่ 3 

   

(12)  โครงการจัดงานวันปิยมหาราช    จ านวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  พวงมาลา และวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ล าดับที่ 4 
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(13) โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ จ านวน   100,000  บาท 
       พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ พวงมาลา และวัสดุที่ใช้ในโครงการค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110  ล าดับที่ 6 

   

(14) โครงการวันขึ้นปีใหม่     จ านวน    30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ  ได้แก่ การจัดพิธีทางศาสนา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ข้าวสาร 
อาหารแห้ง  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ปัจจัย  เครื่องไทยธรรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ล าดับที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(15) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    จ านวน   500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ค่าดิน ค่าปุ๋ย ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่น
ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว4723  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง การด าเนินโครงการ
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ล าดับที่ 2 

   

(16) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน   250,000  บาท 
       28 กรกฎาคม  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พานพุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ล าดับที่ 10 

   

(17) โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร จ านวน   20,000  บาท 
       มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พานพุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ล าดับที่ 12 

   

(18) โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ   จ านวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี  และวันส าคัญของชาติ ได้แก่ ค่าวัสดุ      
ธงตราสัญลักษณ์ ภาพพระบรมยาลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับที่ 13 
 

   

(19) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จ านวน   100,000  บาท 
       3 มิถุนายน  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พานพุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับที่ 14 

   

(20) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   200,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

(21) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้   จ านวน   5,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล และเงินรางวัล  แก่ผู้มาชมกิจการเพ่ือช่วยเหลืองานของเทศบาล  หรือ
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าพวงมาลา พวงมาลัย  และช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยส าคัญดังนี้ 
    - เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดิน   
ทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท 
    - ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
    - ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0514/36272  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
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(ส านักปลัดเทศบาล) 
 

   

(22) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   จ านวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนส าหรับผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้  
1)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    100,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ 
ค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 1,220,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    350,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      



 

(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    250,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน    40,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่  จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน    
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    180,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จ านวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ น้ ายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ กระดาษกรอง 
วัสดุทางการแพทย์  และอ่ืน ๆ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและ



 

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า ฯลฯ   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก ่ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน      250,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ           จ านวน      10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ได้แก่ ค่ามิเตอร์น้ า ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า และวัสดุอ่ืนๆ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 571,900 บาท 

      

ประเภท  ค่าไฟฟ้า          จ านวน     500,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพ  เครื่องเสียงไร้สายของเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค ์
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   ประเภท  ค่าน้ าประปา         จ านวน    26,000   บาท 



 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด และสถานที่ในกิจการเทศบาลอ่ืนๆ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบลโคกกรวด  สถานที่ของเทศบาลหรือในความดูแลของ
เทศบาล และอ่ืน ๆ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  จ านวน    5,500   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลฯ   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน    20,400    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการบริการอ่ืน ๆ   
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 145,900 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 145,900 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 145,900 บาท 

   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน         จ านวน  58,500  บาท 

   

(1)  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน        จ านวน  16,500  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  3  หลงัๆ ละ 5,500 บาท   เป็นเงิน  16,500  บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ธันวาคม 
2562 ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 132 ล าดับที่ 3 

   

(2)  ตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก)    จ านวน  10,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก) จ านวน  2  หลังๆ ละ 5,000 บาท    
เป็นเงิน  10,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 



 

(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563  หน้า 14 ล าดับที่ 1 

   

(3)  เก้าอ้ีนั่งคอยแบบเหล็ก 3 ท่ีนั่ง    จ านวน  7,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งคอยแบบเหล็ก 3 ที่นั่ง จ านวน  1  ชุดๆ ละ 7,000 บาท    
เป็นเงิน  7,000  บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ล าดับที่ 1  

   

(4)  โต๊ะหมู่บูชาแกะลายปิดทอง ชุด 9 หน้า 10   จ านวน  25,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาแกะลายปิดทอง ชุด 9 หน้า 10 จ านวน 1 ชุดๆ ละ 25,000 บาท    
เป็นเงิน  25,000  บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ล าดับที่ 2  

   ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       จ านวน  25,500  บาท  

   

(1) เครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 350 วัตต์   จ านวน  12,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 350 วัตต์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
1) เป็นเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 350 วัตต์ 
2) มอเตอร์พลังสูง ส่งก าลังน้ าได้ดี ทนทาน 
3) ชุดหัวปั้มท าจากทองแดงผสม 
4) ตัวถังความดันเคลือบด้วยสีพิเศษ ทั้งภายในและภายนอก ป้องกันสนิมปลอดสารพิษ 
5) ฝาครอบพลาสติกเนื้อหนาพิเศษ ใช้วัสดุไม่ลุกลามไฟ ทนทุกสถานะ 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ล าดับที่ 4  

   

(2) ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส     จ านวน  13,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จ านวน 1 ถังๆละ 13,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท 
1) ถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร 
2) ผลิตจากสแตนเลสสตีล ไร้รอยตะเข็บ 
3) แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
4) ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว 
5) ง่ายต่อการดูแลบ ารุงรักษา 
6) มีการรับประกนัวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทุกชิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ล าดับที่ 5 



 

   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จ านวน  52,900  บาท 

   

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า ชนิด Network   จ านวน    8,900  บาท 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 (ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563  หน้า 14 ล าดับที่ 2 

   

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1                        จ านวน  44,000  บาท 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท 
เป็นเงิน 44,000 บาท  โดยมีคณุลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 
2563 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬกิาพื้นฐานไมน่้อยกว่า  
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดี่ยวกัน  ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 
 
- หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนว่ยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit   
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน่้อย
กว่า 2 GB 



 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 
ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1หน่วย 
 (ส านักปลัดเทศบาล)  
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า 7 ล าดับที่ 3 

   

ประเภท  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 จ านวน  9,000  บาท 
(1) เครื่องปั๊มลม                                                                     จ านวน  9,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม  แบบถัง  50  ลิตร  จ านวน  1  เครื่อง 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(ส านักปลัดเทศบาล)           
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 7 ล าดับที่ 6 

 งบรายจ่ายอ่ืน รวม 30,000 บาท 

   
หมวดรายจ่ายอ่ืน                                            รวม 30,000 บาท 

   ประเภท รายจ่ายอื่น       จ านวน  30,000    บาท  

   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆหรือหน่วยงาน/สถาบันภายนอกที่เป็นกลางมา
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ส านักงานปลัด) 

 



 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112) รวม 2,413,270 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,645,380 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,645,380 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   1,465,380   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  60,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท   
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    108,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

      ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    12,000    บาท 



 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

  งบด าเนินงาน รวม 767,890 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 107,890 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  97,890   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)        
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2557 
4) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   



 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

      

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    200,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบหรือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของ
เทศบาลและจัดท าระบบอินเตอร์เน็ต และเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลพร้อม
อุปกรณ์ประกอบเพ่ือให้การสื่อสารของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการ
ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองวิชาการและแผนงาน)  

      

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จ านวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 

http://www.thongthinlaws.com/2010/08/080934522-9-2559.html
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน       210,000   บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
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(2) โครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน     จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมจัดท าแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท า
โครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (กองวิชาการและแผนงาน) 
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(3) โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเบื้องต้น     จ านวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
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(4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  จ านวน    30,000     บาท 
     ของทางราชการ พ.ศ.2540  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  เป็นไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กองวิชาการและแผนงาน) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับที่ 11 

   

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    20,000    บาท 

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/2555-2-2558.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2010/08/3-2559_16.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html
http://www.thongthinlaws.com/2016/09/2555-3-2559.html


 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองวิชาการและแผนงาน)  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

      ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    60,000   บาท 



 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
(กองวิชาการและแผนงาน)  
 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก ่ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองวิชาการและแผนงาน)  
 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน  
(กองวิชาการและแผนงาน) 



 

 
 
 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

      

ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย ์          จ านวน    5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   

ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       จ านวน    5,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซค์ของเทศบาลต าบลโคกกรวดเป็นราย
ปี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 
 
 
 
 
 



 

งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 4,776,270  บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,734,880 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,734,880 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   2,567,280   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง   จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  78,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  18,000  บาท  
(3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  18,000  บาท   
(กองคลัง) 

   

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน  532,860  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ตาม(แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 



 

(1)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานขับรถยนต์)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานเก็บเงิน)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองคลัง) 
 
 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน  520,740  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)  จ านวน 1  ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)      จ านวน 3  ต าแหน่ง 
(กองคลัง) 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    36,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  3  ต าแหน่ง 
(กองคลัง) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 975,790 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 430,790 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  242,990   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)        
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2557 
4) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 



 

5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็ นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   85,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน    59,600   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      จ านวน  43,200   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

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


 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
 (กองคลัง) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 

      

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 

      

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน    10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548   เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน  165,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   จ านวน  115,000  บาท 
ของเทศบาลต าบลโคกกรวด  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  



 

1) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 1 ล าดับที่ 6 
 

   

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ        
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล  
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    20,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

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


 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง)  

      หมวดค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    120,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
(กองคลัง)  

   

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองคลัง) 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน    
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
(กองคลัง) 

   ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     5,000   บาท 



 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก ่ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองคลัง) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
(กองคลัง) 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

      

ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน    5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานหมายเลข 044-305433  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    
ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
 (กองคลัง) 

   

ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย ์          จ านวน    25,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลฯ   
(กองคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 65,600 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 65,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 



 

   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน         จ านวน  25,000  บาท 

   

(1)  ตู้เหล็กแบบ 2 บาน        จ านวน  22,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  4  หลงัๆ ละ 5,500 บาท   เป็นเงิน  22,000  บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ธันวาคม 
2562 ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ล าดับที่ 7 
 
 

   

(2)  เก้าอ้ีท างาน      จ านวน  3,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน  1  ตัวๆ ละ 3,000 บาท   เป็นเงิน  3,000  บาท 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ล าดับที่ 8 
 

   

(3)  โต๊ะท างาน       จ านวน  5,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  1  ตัวๆ ละ 5,000 บาท  เป็นเงิน  5,000  บาท 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 8 ล าดับที่ 9 
 

   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ านวน  35,600 บาท 

   

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  จ านวน  35,600  บาท 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  
จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 35,600 บาท โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม      
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  



 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(กองคลัง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 14 ล าดับที่ 4 
 

 



 

แผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม 6,031,250 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,967,110 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,967,110 บาท 

   

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน  311,160  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ตาม(แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานประจ ารถน้ า)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า    จ านวน  3,120 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆของลูกจ้าง จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานประจ ารถน้ า)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน  1,437,970 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง )  จ านวน 5 ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)   จ านวน 7 ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน   214,860    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานดับเพลิง )  จ านวน 5 ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)   จ านวน 9 ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  งบด าเนินงาน รวม 946,140 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 181,140 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  161,140  บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม



 

ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน  420,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง     จ านวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ล าดับที่ 1 

   

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจากการจมน  า   จ านวน   40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ล าดับที่ 3 

   

(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จ านวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  เทศกาลขึ้นปีใหม่  
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอ่ืน ๆ เช่นค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ล าดับที่ 4 

   

(4) โครงการติดตั งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง   จ านวน  100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นจัดท าโครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ล าดับที่ 8 
 

   

(5) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  จ านวน  150,000  บาท 
ประจ าเทศบาลต าบลโคกกรวด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้า 2 ล าดับที่ 1 
 

   (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   50,000  บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    100,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า

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


 

สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน    
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    90,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย            จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า 
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง     จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเคมี เติมน้ ายาเคมี ดับเพลิง 
สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง ข้อต่อต่าง ๆ หัวฉีดดับเพลิง  และอ่ืน ๆ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

      

ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน      5,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในส านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดและอ่ืน ๆ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 

  งบลงทุน รวม 3,118,000   บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 3,118,000   บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,118,000   บาท 

   

ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                         จ านวน  2,918,000  บาท 
(1) ติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว                    จ านวน  499,000  บาท 
บริเวณหมู่ที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว  บริเวณหมู่ท่ี 1  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร



 

ปิดประจ าปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camara)  จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จ านวน 1 ชุด 
3) เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 1Kva  จ านวน 1 เครื่อง 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ poe l2  switch ขนาด 8 ช่อง  จ านวน 4 ตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 1  เครื่อง 
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค  จ านวน 8 ตัว 
7) สายสัญญาณขนาด 6Core ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
8) ระบบป้องกันไฟกระชากและตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
9) สาย UTP CAT 5 ชนิด  ภายนอกอาคาร  ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
10) จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
11) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามตาราง กฟภ.)  4  ชุด 
12) Rack Cabinet 19” พร้อมรางไฟ  (36U)  จ านวน 1 ชุด 
13) เสาเหล็กซุปกัลป์วาไนท์ Ø 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐาน คสล. จ านวน 8 ต้น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 15 ล าดับที่ 5 
 
(2) ติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว                      จ านวน  493,000  บาท 
บริเวณหมู่ที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว  บริเวณหมู่ท่ี 2  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camara)  จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จ านวน 1 ชุด 
3) เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 1Kva  จ านวน 1 เครื่อง 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ poe l2  switch ขนาด 8 ช่อง  จ านวน 4 ตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 1  เครื่อง 
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค  จ านวน 8 ตัว 
7) สายสัญญาณขนาด 6Core  ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
8) ระบบป้องกันไฟกระชากและตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
9) สาย UTP CAT 5 ชนิด  ภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
10) จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
11) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามตาราง กฟภ.)  4  ชุด 



 

12) Rack Cabinet 19” พร้อมรางไฟ  (36U)  จ านวน 1 ชุด 
13) เสาเหล็กซุปกัลป์วาไนท์ Ø 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐาน คสล. จ านวน 8 ต้น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 15 ล าดับที่ 6 
 
(3) ติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว                      จ านวน  490,000  บาท 
บริเวณหมู่ที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว  บริเวณหมู่ท่ี 3  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camara)  จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จ านวน 1 ชุด 
3) เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 1Kva  จ านวน 1 เครื่อง 
4) อปุกรณ์กระจายสัญญาณ poe l2  switch ขนาด 8 ช่อง  จ านวน 4 ตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 1  เครื่อง 
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค  จ านวน 8 ตัว 
7) สายสัญญาณขนาด 6Core   ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
8) ระบบป้องกันไฟกระชากและตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
9) สาย UTP CAT 5 ชนิด  ภายนอกอาคาร ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
10) จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
11) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามตาราง กฟภ.)  4  ชุด 
12) Rack Cabinet 19” พร้อมรางไฟ  (36U)  จ านวน 1 ชุด 
13) เสาเหล็กซุปกัลป์วาไนท์ Ø 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐาน คสล. จ านวน 8 ต้น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 15 ล าดับที่ 7 
 
(4) ติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว                      จ านวน  493,000  บาท 
บริเวณหมู่ที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว  บริเวณหมู่ท่ี 4  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camara)  จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จ านวน 1 ชุด 



 

3) เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 1Kva  จ านวน 1 เครื่อง 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ poe l2  switch ขนาด 8 ช่อง  จ านวน 4 ตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 1  เครื่อง 
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค  จ านวน 8 ตัว 
7) สายสัญญาณขนาด 6Core ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
8) ระบบป้องกันไฟกระชากและตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
9) สาย UTP CAT 5 ชนิด  ภายนอกอาคาร  ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
10) จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
11) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามตาราง กฟภ.)  4  ชุด 
12) Rack Cabinet 19” พร้อมรางไฟ  (36U)  จ านวน 1 ชุด 
13) เสาเหล็กซุปกัลป์วาไนท์ Ø 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐาน คสล. จ านวน 8 ต้น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 16 ล าดับที่ 8 
 
(5) ติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว                      จ านวน  474,000  บาท 
บริเวณหมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว  บริเวณหมู่ท่ี 6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจ าปี พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camara)  จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จ านวน 1 ชุด 
3) เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 1Kva  จ านวน 1 เครื่อง 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ poe l2  switch ขนาด 8 ช่อง  จ านวน 4 ตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 1  เครื่อง 
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค  จ านวน 8 ตัว 
7) สายสัญญาณขนาด 6Core  ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
8) ระบบป้องกันไฟกระชากและตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
9) สาย UTP CAT 5 ชนิด  ภายนอกอาคาร  ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
10) จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
11) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามตาราง กฟภ.)  4  ชุด 
12) Rack Cabinet 19” พร้อมรางไฟ  (36U)  จ านวน 1 ชุด 
13) เสาเหล็กซุปกัลป์วาไนท์ Ø 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐาน คสล. จ านวน 8 ต้น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 16 ล าดับที่ 9 



 

 
 
 
 
(6) ติดตั งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว                      จ านวน  469,000  บาท 
บริเวณหมู่ที่ 14 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตดิตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 8 ตัว  บริเวณหมู่ที่ 14  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.
นครราชสีมา  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ประกาศ ณ วันที ่25 กันยายน 2562 มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camara)  จ านวน 8 ชุด 
2) เครื่องบันทึกภาพวิดีโอวงจรปิดแบบดิจิตอลและซอฟแวร์ จ านวน 1 ชุด 
3) เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 1Kva  จ านวน 1 เคร่ือง 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ poe l2  switch ขนาด 8 ช่อง  จ านวน 4 ตัว 
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค จ านวน 1  เคร่ือง 
6) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค  จ านวน 8 ตัว 
7) สายสัญญาณขนาด 6Core  ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
8) ระบบป้องกันไฟกระชากและตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด 
9) สาย UTP CAT 5 ชนิด  ภายนอกอาคาร  ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
10) จอ LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 32 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
11) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามตาราง กฟภ.)  4  ชุด 
12) Rack Cabinet 19” พร้อมรางไฟ  (36U)  จ านวน 1 ชุด 
13) เสาเหล็กซุปกัลป์วาไนท์ Ø 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมฐาน คสล. จ านวน 8 ต้น 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 16 ล าดับที่ 10 
 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       จ านวน  200,000  บาท 
           (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัดเทศบาล)  



 

 



 

แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 2,115,720 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,321,240 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,321,240 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   1,141,240   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  60,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
 (1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท  
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    108,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566     
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    12,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 



 

(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
 (กองการศึกษา) 
 
 
 

  งบด าเนินงาน รวม 794,480 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 46,480 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  36,480   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองการศึกษา) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท 

   

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง 



 

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จ านวน    10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน       590,000   บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลโคกกรวดต้านยาเสพติด จ านวน   250,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที   ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึง     
ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น         
ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ 
ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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(กองการศึกษา) 
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ล าดับที่ 2 
 

   

(2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน   จ านวน   20,000  บาท 
ในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลต าบล   
โคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์     
เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
รถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน     
ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  
ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ล าดับที่ 2 

   

(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับชุมชน     จ านวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 (กองการศึกษา) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ล าดับที่ 3 
 

   

(4) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จ านวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน ศึกษาดูงาน จัดเข้าค่าย โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้
พลังงาน 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ล าดับที่ 4 
 

   

(5) โครงการเพิ่มความรู้ภาคฤดูร้อนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน    จ านวน   100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมความรู้ภาคฤดูร้อนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน จัดเข้าค่าย โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้
พลังงาน 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 2 ล าดับที่ 1 
 

   

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    10,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง     
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองการศึกษา) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 128,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    3,000     บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน 
ฯลฯ  
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 
 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จ านวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า ฯลฯ   
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท วัสดุกีฬา              จ านวน     25,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน      
ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น
ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล    
ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน      35,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ



 

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการศึกษา             จ านวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  ได้แก่ หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนด้วยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

 



 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 8,080,280 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,520,020 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,520,020 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนข้าราชการคร ู     จ านวน   1,207,920   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ครู  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน  274,600  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(กองการศึกษา) 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    37,500    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(กองการศึกษา) 

  งบด าเนินงาน รวม 3,000,260 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 123,310 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  113,310   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 
 
 



 

   

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
(กองการศึกษา) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 776,560 บาท 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน          776,560 บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   จ านวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ล าดับที่ 1 

   

(2) โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย    จ านวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาลและหรือจัดการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
อบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ล าดับที่ 2 

   

(3) โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่    จ านวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ  
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์           
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ล าดับที่ 3 

   

(4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย   จ านวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เพ่ือการสืบทอดประเพณี
ทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ล าดับที่ 4 

   
(5) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน   50,000  บาท 
     เทศบาลต าบลโคกกรวด 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล     
โคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่ อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ 
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้ อง
ในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ล าดับที่ 5 
 

   

(6) โครงการประชุมผู้ปกครอง     จ านวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ล าดับที่ 6 
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(7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -  จ านวน   352,800  บาท 
     โครงการอาหารกลางวัน    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
ของเทศบาล 2 ศูนย์ จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จ านวน 72 คน อัตราคนละ 20 บาท  
จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 352,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ล าดับที่ 20 
 

   

(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -  จ านวน   122,400  บาท 
     ค่าจัดการเรียนการสอน    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียน     การสอน 
(รายหัว) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม2563 จ านวน 
72 คน อัตราคนละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 122,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ล าดับที่ 8 
 

   

(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -  จ านวน   14,400  บาท 
     ค่าหนังสือเรียน   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือเรียน  ให้กับเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
จ านวน 72 คน อัตราคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 14,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ล าดับที่ 9 
 

   

(10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -  จ านวน   14,400  บาท 
      ค่าอุปกรณ์การเรียน   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์การเรียน  ให้กับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
จ านวน 72  คน อัตราคนละ 200 บาท  เป็นเงิน 14,400  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ล าดับที่ 10 
 

   

(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -  จ านวน   21,600  บาท 
      ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
จ านวน 72  คน อัตราคนละ 300 บาท  21,600  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ล าดับที่ 11 

   

(12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -  จ านวน   30,960  บาท 
      ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
จ านวน 72  คน อัตราคนละ 430 บาท  เป็นเงิน 30,960  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ล าดับที่ 12 
 

   

(13) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา –  จ านวน   40,000  บาท 
เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-เงินอุดหนุนส าหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4คนๆละ 10,000 บาท 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ล าดับที่ 20 
 

   

(14) โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน    จ านวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น กระดาษ สติกเกอร์ สี ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ล าดับที่ 13 
 

   

(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
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พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 2,030,390 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    40,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    2,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    80,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จ านวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า ฯลฯ   
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      



 

(กองการศึกษา) 

   

ประเภท วัสดุกีฬา              จ านวน     25,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน      
ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น
ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอล    
ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน      10,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊
อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน้ ฯลฯ    
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  วัสดุการศึกษา             จ านวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  ได้แก่ หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนด้วยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 
 

   

ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม)            จ านวน    1,843,390   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ก่อนประถมศึกษา 
จ านวน 72 คน จ านวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เป็นเงิน 137,966.40 บาท และนักเรียนในสังกัดโรงเรียน
ต าบลโคกกรวดในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ขอ้มูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563  
จ านวน 890 คน จ านวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เป็นเงิน 1,705,418 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

      
ประเภท  ค่าไฟฟ้า          จ านวน             60,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด (บ้านโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็ก
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เล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด (โรงเรียนต าบลโคกกรวด)  และอ่ืนๆ  
(กองการศึกษา) 

   

ประเภท  ค่าน  าประปา         จ านวน             10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด (บ้านโคกเพชร) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลโคกกรวด (โรงเรียนต าบลโคกกรวด)  และอ่ืนๆ 
(กองการศึกษา) 

 
 
 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,560,000 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุน                                            รวม 3,560,000 บาท 

   

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน   3,560,000  บาท   
-  อุดหนุนอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนต าบลโคกกรวด 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียนต าบลโคกกรวด จ านวนนักเรียน 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จ านวน 890 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563  
(กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) รวม 3,804,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,187,800 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,187,800 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   2,897,400   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข    จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(4) นักวิชาการสุขาภิบาล     จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข    จ านวน 3 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
2) หนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน   67,200   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของสายงานบริหาร  จ านวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 
เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  103,200  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท    
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท 



 

 

(3) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    108,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    12,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    

  งบด าเนินงาน รวม 601,000 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 106,000 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  106,000   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    50,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ



 

 

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จ านวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน   140,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน   60,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเมืองน่าอยู่ และการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม    ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว6248 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
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(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ล าดับที่ 1 
 

   

(2) โครงการการจัดการน  าเสียในชุมชน   จ านวน   30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการจัดการน้ าเสียในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ   ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ล าดับที่ 4 

   

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ ามันเบรค น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ ส าหรับใช้กับ
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รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง รถดูดฝุ่น รถบรรทุกขยะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

   

ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ           จ านวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ได้แก่ ค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน ค่ามิเตอร์น้ า ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า และวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ ของตลาดสดเทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท 

      

ประเภท  ค่าไฟฟ้า          จ านวน     220,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพเทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน สนาม
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และอ่ืนๆ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท  ค่าน  าประปา         จ านวน     40,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพเทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน 
สนามออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และอ่ืนๆ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 

  งบลงทุน รวม 15,400 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 15,400 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,400 บาท 

   ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จ านวน  8,900  บาท 

   

(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  จ านวน  8,900  บาท 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2563 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  



 

 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 19 ล าดับที่ 20 
 

   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน         จ านวน  3,000  บาท 

   

(1)  เก้าอี ท างาน      จ านวน  3,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน  1  ตัวๆ ละ 3,000 บาท   เป็นเงิน  3,000  บาท 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 19 ล าดับที่ 21 
 

   ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จ านวน  3,500  บาท 

   

(1)  เครื่องวัดความดันโลหิต     จ านวน  3,500  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน  1  ตัวๆ ละ 3,500 บาท   เป็นเงิน  3,500  บาท 
(ตั้งตามราคาท้องตลาด) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 19 ล าดับที่ 22 
 

 



 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 1,190,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 830,000 บาท 

  
หมวดค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน  580,000 บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน  80,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและบริการประชาชน ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ายา
คุมก าเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร          
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร               
ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ 
โครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   
เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ิมเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ล าดับที่ 2 

   

(2)  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสาธารณสุขในชุมชน   จ านวน    400,000     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของแกนน าสาธารณสุขในชุมชนประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม อบรม  ศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการ
จัดท าโครงการ 
- เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ล าดับที่ 4 
 
 
 

   

(3)  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    จ านวน    100,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุม อบรม จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และบริการประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์        
ค่าหนังสือส าหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม     
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม
ส าหรับการจัดท าโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 4396 ลว 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ล าดับที่ 4 
 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    5,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง     ค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง 

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html


 

การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    70,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

   

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

      

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ ามันเบรค น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ ส าหรับใช้กับ
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง รถดูดฝุ่น รถบรรทุกขยะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จ านวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ ค่าเวชภัณฑ์ น้ ายาพ่นหมอกควัน (ส าหรับก าจัด
ยุงลาย) ทรายอะเบท วัคซีน วัสดุทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ    



 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จ านวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก ่ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน      70,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

 

  งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุน                                            รวม 360,000 บาท 

   

ประเภท  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง  จ านวน   360,000  บาท   
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข       
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 18
ชุมชนๆละ 20,000 บาท ตามโครงการดังนี้ 
1) โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน 
2) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
3) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ล าดับที่ 8 
 



 

 
 
 



 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 100,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุน                                            รวม 100,000 บาท 

   

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ     จ านวน   100,000  บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขต
เทศบาลที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ล าดับที่ 1 
 

 



 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 4,561,090 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,115,600 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,115,600 บาท 

   

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน  795,600  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ตาม(แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
(1)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานขับรถขยะ)    จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานประจ ารถขยะ)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3)  ลูกจ้างประจ า  (พนักงานประจ ารถขยะ)   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน  1,188,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจ ารถขยะ)   จ านวน  6  ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)     จ านวน  5  ต าแหน่ง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน   132,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน  
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานประจ ารถขยะ)   จ านวน  6  ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)     จ านวน  5  ต าแหน่ง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
 

  งบด าเนินงาน รวม 2,275,490 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 285,490 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  165,490  บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558      



 

- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   120,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 1,270,000 บาท 

      

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    1,010,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอกจ้างฝังกลบขยะ  ตั้งไว้ 50,000 บาท  
และจ้างเหมาบริการต่างๆ และอ่ืนๆ         - 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการก าจัดขยะมูลฝอย  ตั้งไว้ 960,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน   110,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม   จ านวน   40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าถังขยะ ค่ากากน้ าตาล  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดท า
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ล าดับท่ี 1 
 

   

(2) โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จ านวน   70,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม    
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าถังขยะ ค่ากากน้ าตาล  
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้  
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การก าจัดมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 125 ล าดับท่ี 2 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    150,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 720,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน  120,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่ แปรง 
น้ ายาดับกลิ่น  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน  80,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรูปป สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อถังน้ ามัน ฯลฯ    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน  440,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้ ามันเบรค น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ ส าหรับใช้กับ
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุง รถดูดฝุ่น รถบรรทุกขยะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย            จ านวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า 
รองเทา้ เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  งบลงทุน รวม 170,000 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 170,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 170,000 บาท 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       จ านวน   170,000      บาท 
           (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

 



 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00251) รวม 745,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 578,460 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 578,460 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   247,260   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    320,040   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    11,160    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

  งบด าเนินงาน รวม 167,440 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 167,440 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  167,440   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานเทศบาล  จ านวน  47,440 บาท 
     เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558      
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 



 

(ส านักปลัดเทศบาล) 
 
 
 

   

(2) ค่าตอนแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น         จ านวน  120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง  ได้แก่  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท่ี
ใกล้เคียง  ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพ่ึงพิงจากผู้บริหารท้องถิ่น  
เดือนละ  5,000  บาท  จ านวน  12  เดือน  จ านวน  อปท.ละ 2 คน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 



 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00252) รวม 1,150,000 บาท 

   งบด าเนินงาน รวม 1,150,000 บาท 

   หมวดค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน  1,100,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน    จ านวน  300,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพของกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพและประชาชน
ในเขตเทศบาล  การอบรมและศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ  
และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ล าดับที่ 1 
 

   

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน   จ านวน 500,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง
ส าหรับผู้เช้าร่วมโครงการ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ทัศนศึกษาดูงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส าหรับ
เจ้าหน้าที่  ค่าใช้จ่ายเปิด – ปิด การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ล าดับที่ 2 
 

   

(3) โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ  จ านวน  100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามโครงการ
ส าหรับพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในเขตเทศบาลต าบลโคกกรวด 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ล าดับที่ 3 
 

   (4) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี    จ านวน  30,000  บาท 

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2557.html


 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม     
ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ล าดับที่ 4 
 

   

(5) โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 5 
 

   

(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและ จ านวน  20,000  บาท 
บุคคลในครอบครัว 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในป้องกัน ส่งเสริม  และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว 
เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมสัมมนา  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างส าหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 6 
 

   

(7) โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น    จ านวน 100,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมสัมมนา  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัดเทศบาล) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ล าดับที่ 6 
 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    50,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 760,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 760,000 บาท 

   
760,000 รวม 760,000 บาท 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน   760,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    จ านวน   190,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน      
รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ  เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง เหมาท าป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 113 ล าดับที่ 2 

   

(2) โครงการงานประเพณีลอยกระทง    จ านวน   220,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการงานประเพณีลอยกระทงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
งานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
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ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า
อุปกรณ์   และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 113 ล าดับที่ 3 

   

(3) โครงการงานประเพณีสงกรานต์    จ านวน   300,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน      
รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรื อแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
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แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 113 ล าดับที่ 4 

   

(4) โครงการประเพณีเข้าพรรษา     จ านวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการประเพณีเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน      
รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 114 ล าดับที่ 5 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00300) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) รวม 4,280,270 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,206,760 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,206,760 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   1,981,740   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(3) หัวหน้าฝ่ายการโยธา จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(4) นายช่างโยธา จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(กองช่าง) 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  78,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี ้
 (1) ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  42,000  บาท    
(2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  18,000  บาท  
(3) หัวหน้าฝ่ายการโยธา  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12  เดือน   
เป็นเงิน  18,000  บาท   
(กองช่าง) 

   

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน   216,420  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ตาม(แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จ านวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)   
 (1)  ลูกจ้างประจ า  (คนงาน)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองช่าง) 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน    842,760 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 
12 เดือน  ดังนี ้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างก่อสร้าง) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จ านวน 1 ต าแหนง่ 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จ านวน  5  ต าแหน่ง 
(กองช่าง) 



 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    87,840    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
ค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน 
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างก่อสร้าง) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จ านวน  5  ต าแหน่ง 
 (กองช่าง) 

  งบด าเนินงาน รวม 885,410 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 270,410 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  220,410  บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)        
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2557 
4) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองช่าง) 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 



 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่าง) 
 

   

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน    30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองช่าง) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท 

   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน   40,000   บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

   

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 

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


 

(กองช่าง) 
 
 
 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    200,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(กองช่าง)  

      หมวดค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    50,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทปใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ      
(กองช่าง)  

   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับ
กลิน่ แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
(กองช่าง) 



 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน    
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(กองช่าง) 

   

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    110,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
(กองช่าง) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จ านวน    30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะช า ฯลฯ   
(กองช่าง) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองช่าง) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย            จ านวน       5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า 
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
(กองช่าง) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน     130,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    



 

(กองช่าง) 
 
 
 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

      

ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์    ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
 (กองช่าง) 

  งบลงทุน รวม 188,100 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 188,100 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 188,100 บาท 

   
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน         จ านวน  20,000  บาท 

   

(1)  ตู้บานเลื่อนกระจก        จ านวน  20,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก   จ านวน  4  หลังๆ ละ 5,000 บาท   เป็นเงิน  20,000  บาท 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 21 ล าดับที่ 27 
 

   
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน   68,100 บาท 

   

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1                        จ านวน  22,000  บาท 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 
บาท เป็นเงิน 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า  3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง  จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดี่ยวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
- หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่



 

น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1หน่วย 
 (กองช่าง)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 20 ล าดับที่ 23 

   

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล     จ านวน   22,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
เป็นเงิน 22,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ       
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 
4MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก ไม่
น้อยกว่า  10 แกน หรือ 
  2) ในกรรีที่มีหน่วยหน่วยความจ า แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อย
กว่า 6MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State  
Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จ านวน 1 หน่วย 
- มี่จอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.366 x768 Pixel   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
 (กองช่าง) 
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(3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน    17,800  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที)  
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 17,800 บาท   โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 20 ล าดับที่ 25 
 

   

(4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   จ านวน   6,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 6,300 บาท เป็นเงิน 6,300 บาทโดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1}200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 
ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพ
ต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 20 ล าดับที่ 26 
 



 

 
 
 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       จ านวน   100,000 บาท 
           (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
ต าบลโคกกรวด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

 



 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) รวม 4,406,890 บาท 

  งบด าเนินการ รวม 700,000 บาท 

  
หมวดค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน   200,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมนียมการรังวัดแนวเขตท่ีดินในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า (ค่าปักเสาพาดสาย+ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

      

 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน    250,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟววส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ      
(กองช่าง) 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    250,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(กองช่าง) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

  งบลงทุน รวม 3,706,890 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม  3,706,890 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม  3,706,890 บาท 

   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        จ านวน  3,105,890  บาท   

   

(1) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. บริเวณถนนเทศบาล 13       จ านวน  1,206,000  บาท   
 หมู่ที่ 1  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา      
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø  0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  13  บ่อ         
ความยาว  125  เมตร  พร้อมก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  5  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม  
230  เมตร  หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,133  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 5 ล าดับที่ 5 
 

   

(2) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.บริเวณจากถนนเทศบาล 23   จ านวน  506,600  บาท  
ถึงบ้านนางขวัญเรือน  เภาเพิ่ม  หมู่ที่ 1  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  11  บ่อ ความ
ยาวรวม  108  เมตร  พร้อมก่อสร้างถนน คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย  3.30 - 4.60  
เมตร  ยาว  42  เมตร  ช่วงที่ 2  กว้างเฉลี่ย  6.00  เมตร  ยาว  67  เมตร หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
553  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 6 ล าดับที่ 6 
 

   

(3) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล บริเวณจากถนนมิตรภาพ –    จ านวน  368,100 บาท   
ขามทะเลสอ  ถึง  ห้องเช่านางสายพิณ  โชว์สูงเนิน  หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  15  บ่อ ความ
ยาวรวม  145  เมตร  พร้อมเทกลับพ้ืน คสล. กว้างเฉลี่ย  1.00  เมตร  หนาเฉลี่ย   0.15 เมตร   ยาว  145  



 

เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 131  ตารางเมตร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 6 ล าดับที่ 7 
 
 
 
 
 

   

(4) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนน             จ านวน 738,900 บาท   
เทศบาล 2   หมู่ที่ 2 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
- เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  ช่วงที่ 1  กว้าง 3.60  เมตร   ยาว  
124  เมตร  ช่วงที่ 2  กว้างเฉลี่ย  4.20  เมตร  ยาว 72  เมตร   ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย  3.20 - 3.60  เมตร  
ยาว  72  เมตร  หรือรวมพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 962  ตารางเมตร  พร้อมฝาบ่อพักน้ า(ฝาเหล็ก) ขนาด  
0.45 × 1.18  เมตร  จ านวน  12  ฝา  ฝาบ่อพักน้ า (ฝาเหล็ก) ขนาด  0.35 × 1.18  เมตร จ านวน  14  ฝา  
และปรับปรุงฝารางระบายน้ า  (ฝาเหล็ก) ขนาด  0.60 × 1.00  เมตร  จ านวน  30  ฝา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 6 ล าดับที่ 8 
 

   

(5) โครงการติดตั้งแผงลวดตาข่าย บริเวณอาคารอเนกประสงค์             จ านวน 136,500 บาท   
บ้านละลมหม้อ  (ด้านทิศเหนือและทิศใต้)  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา                  
จังหวัดนครราชสีมา   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผงลวดตาข่าย  ขนาดกว้าง  20  เมตร  สูง  6  เมตร  จ านวน  2  แผง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 6 ล าดับที่ 9 
 

   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                         จ านวน 601,000 บาท   

   

(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณส านักงานเทศบาล         จ านวน 601,000 บาท   
ต าบลโคกกรวด  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ  ขนาดกว้าง 8 เมตร  ยาว 10 เมตร  และอาคาร โรงจอดรถ  



 

ขนาดกว้าง 8 เมตร  ยาว 8 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 6 ล าดับที่ 6 
 

   

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    จ านวน 142,290  บาท    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
(กองช่าง)  
 
 

   

ประเภท  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  จ านวน   7,500  บาท 
            นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง ใช้กรณี แก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบกับอาคารเท่านั้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง)   

 



 

แผนงานงบกลาง (00410) 

งานงบกลาง (00411) รวม 15,729,220 บาท 

 งบกลาง รวม 14,700,860 บาท 

   

ประเภท  ค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย    จ านวน   944,160     บาท  
   +   ค่าช าระหนี้เงินต้น  จ านวน   814,433.02     บาท 
   +   ค่าช าระหนี้ดอกเบี้ย  จ านวน   129,718.06     บาท 
   -  เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพ่ือก่อสร้างตลาดสดโคกเพชร ตามสัญญาเลขท่ี 1412/101/2557 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เป็นการช าระหนี้งวดที่ 6 เป็นเงิน 944,151.08 บาท แยกเป็น เงินต้นที่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย 814,433.02  บาท ดอกเบี้ย 129,718.06  บาท และเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จ านวน    -    บาท 
จึงตั้งงบประมาณไว้ 944,160 บาท 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม   จ านวน  295,000  บาท 
-  เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง
ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันให้กับส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณค่าจ้าง
พนักงานจ้างและค่าครองชีพ จ านวน 5,703,470 บาท จึงตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไว้ 295,000บาท 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือส านักงาน 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. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน  10,105,200 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และ
ข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลโคกกรวดจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563         เร่ือง เรื่อง 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 
 (ส านักปลัดเทศบาล) 



 

   

ประเภท  เบี้ยยังชีพคนพิการ     จ านวน  2,220,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยค านวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูล
จ านวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลโคกกรวดจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 16 และมาตรา 17 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2563         
เรื่อง เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่า ใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จ านวน  12,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่
ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน จ านวน 5 รายๆละ 500 บาทต่อเดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
และมาตรา 17 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563         เร่ือง เรื่อง 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 
 (ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  ส ารองจ่าย      จ านวน  500,000  บาท 
-  เพื่อจ่ายส าหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ 
-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 
(ส านักปลัดเทศบาล) 
 



 

   

ประเภท  เงินสมทบกองทุนทดแทน    จ านวน  12,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง   โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม) 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
3) ระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน     จ านวน  582,000  บาท 
 -  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    จ านวน    82,500  บาท 
 ส าหรับจ่ายให้แก่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/ 6 ของ
รายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวมเงินกู้ ) จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 
500,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555) 
 รายรับจริงปีที่ล่วงมา (ปี 2562)   จ านวน  77,441,477.18 บาท 
 หัก   1. เงินกู้ (ก.ส.ท.)    จ านวน        -    บาท 
  2. เงินจ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน       56,800.00  บาท 
  3. เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  27,961,855.00 บาท 
  4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จ านวน        25,900.00  บาท 
  5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน        -    บาท 
 รวมหักทั้งสิ้น      28,044,555.00 บาท 
 คงเหลือยอดเงินที่น ามาค านวณ    49,396,922.18 บาท 
 ค านวณได้ดังนี้            82,492.86 บาท 
 ดังนั้นจึงตั้งไว้            82,500.00 บาท 
(กองคลัง) 

 -   เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น     จ านวน  300,000 บาท 
 ส าหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของ
งบประมาณที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110  
ลงวันที่  3  เมษายน  2550 เรื่องการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 -   ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร        จ านวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เช่น ค่าทาสี ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณจราจร ฯลฯ      



 

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  โดยพิจารณาจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจร
ทางบกก่อนทั้งจ านวนหากไม่พอสามารถตั้งเพ่ิมจากรายได้ปกติของเทศบาลได้ (ตามความจ าเป็นโดยไม่จ ากัด
วงเงิน) โดยใช้จ่ายเฉพาะกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 -   โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลโคกกรวด    จ านวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ ายเป็น เงินสมทบแก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลโคกกรวด ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว5202 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การด าเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

   

ประเภท  เงินช่วยพิเศษ          จ านวน  30,000  บาท 
- ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ  ตามระเบียบที่ก าหนด 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 
 

 งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 1,028,360 บาท 

   

ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  จ านวน   920,000     บาท  
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
- ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  ให้แก่เทศบาลตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
(กองคลัง) 

   

ประเภท  เงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า   จ านวน   108,360     บาท  
- ส าหรับจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า รายนางสมศรี  ฤทธิ์สูงเนิน เดือนละ  9,030  บาท 
(กองคลัง) 

 



 

 

ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 



 

   รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หมวด รายรับจริง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
หมวดรายได้    
1. ค่าธรรมเนียมต่อมาตรวัดน ้าและค่าแรง 44,705.00 43,565.00 29,200.00 
2. เงินผลประโยชน์ตรวจมาตรวัดน ้า 6,440.00 5,890.00 4,060.00 
3. ค่าปรับกรณีผิดสัญญา - - - 
4. ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 54,661.08 47,098.93 48,550.96 
5. ค่าเช่ามาตรวัดน ้า 300,396.00 303,195.00 306,717.00 
6. ค่าจ้าหน่ายน ้าประปา 6,729,469.04 6,784,554.67 7,096,393.01 
7. รายได้เบ็ดเตล็ด 510.00 1,535.00 345.00 

รวมรายรับ 7,136,181.12 7,185,838.60 7,485,265.97 

 
 
   รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หมวด รายจ่ายจริง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
งบกลาง 348,561.00 353,690.00 354,931.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า 
ค่าจ้างชั่วคราว) 

1,548,958.04 1,707,398.71 1,790,004.20 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

5,186,298.90 5,067,125.43 5,325,935.80 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 41,800.00 - - 
รวมรายรับ 7,125,617.94 7,128,214.14 7,470,868.00 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  9,000,000 บาท   แยกเป็น 

รายได้  เป็นเงิน 9,000,000 บาท 
1. หมวดรายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 182,000 บาท 

 1.1 ค่าธรรมเนียมต่อมาตรวัดน ้าและค่าแรง จ้านวน 132,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
 1.2 เงินผลประโยชน์ตรวจมาตรวัดน ้า จ้านวน 40,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
 1.3 เงินปรับกรณีผิดสัญญา จ้านวน 10,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 8,798,000 บาท 

 2.1 ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร จ้านวน 180,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
 2.2 ค่าเช่ามาตรวัดน ้า จ้านวน 468,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
 2.3 ค่าจ้าหน่ายน ้าประปา จ้านวน 8,150,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท 

 3.1 รายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน 20,000 บาท 
 โดยตั งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา    

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น       9,000,000           บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์  (00330) 

งานกิจการประปา (00332) รวม 8,603,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,534,520 บาท 

  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,534,520 บาท 

   

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   1,387,080   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังาามปี ปปีงบประมา  564 -5644) 
โดยค านว ตั้งจ่ายไว้จ านวน 15 เดือน ดังนี้ 
ป1) ผู้อ านวยการประปา  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ป2) หัวหน้าฝ่ายผลิต จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ป3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง 
ป4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้จ านวน 1 ต าแหน่ง 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน  60,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร อ านวยการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลา่วนท้องถิ่น พ.ศ. 56 5 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังาามปี 
ปปีงบประมา  564 -5644) โดยค านว ตั้งจ่ายไว้จ านวน 15 เดือน ดังนี้ 
ป1) ผู้อ านวยกองการประปา  จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,600 บาท จ านวน 15  เดือน  เป็นเงิน  
 5,000  บาท    
ป2) หัวหน้าฝ่ายผลิต จ านวน 1 ต าแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,600 บาท จ านวน 15 เดือน  
เป็นเงิน 18,000  บาท    
(กองการประปา) 

   

ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     จ านวน  311,160  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ตาม(แนบท้ายประกาศก.จ., ก.ท. และ      
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองา่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังาามปี ปปีงบประมา  564 -5644)   
โดยค านว ตั้งจ่ายไว้จ านวน 15 เดือน ดังนี้ 
ป1)  ลูกจ้างประจ า  ปเจ้าพนักงานการประปา)  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(กองการประปา) 



 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จ านวน  716,280  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลา่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 56 5 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังาามปี ปปีงบประมา  
564 -5644) ค านว ตั้งจ่ายไว้จ านวน 15 เดือน  ดังนี้ 
 ป1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ปผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 ป5) พนักงานจ้างทั่วไป  ปคนงานทั่วไป)  จ านวน     ต าแหน่ง 
(กองการประปา) 
 

      

ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    60,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
า่วนท้องถิ่น พ.ศ. 56 5 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังาามปี ปปีงบประมา  564 -5644) 
ค านว ตั้งจ่ายไว้จ านวน 15 เดือน 
ป1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ปผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา) จ านวน 1 ต าแหน่ง  
ป5) พนักงานจ้างทั่วไป  ปคนงานทั่วไป)  จ านวน     ต าแหน่ง 
 (กองการประปา) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 5,165,080 บาท 

   
หมวดค่าตอบแทน   รวม 193,100 บาท 

      

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่      จ านวน  133,100   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน า าหรับพนักงานเทศบาลเป็นกร ีพิเศษ ปเงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเก ฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกร ีพิเศษอันมีลักษ ะเป็นเงินรางวัลประจ าปีา าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.5668      
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกร ีพิเศษอันมีลักษ ะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานา่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองา่วนท้องถิ่น พ.ศ. 5667 
(กองการประปา) 
 

   

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       จ านวน   30,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังาือาั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองา่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 



 

2) หนังาือกรมา่งเาริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 5 09 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 5669 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองา่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองการประปา) 
 

   

ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน    30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีาิทธิได้รับตามระเบียบ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินาวัาดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.5653และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.566   
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินาวัาดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 5640 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินาวัาดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานา่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินาวัาดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานา่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
6) หนังาือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 าิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองการประปา) 

      หมวดค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 

      

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         จ านวน    100,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอก  และจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างขุดซ่อมท่อ
ประปา  คา่จ้างตรวจาอบคุ ภาพน้ าประปาและค่าจ้างอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานนี้ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์าินที่ขอดับท่อลอดใต้ทางรถไฟระหว่างาถานีกุดจิก - โคกกรวด  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ฯลฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ในงานนี้ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    จ านวน    5,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม 
หรือทัศนศึกษาดูงาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ  
- เป็นไปตามหนังาือาั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังาือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808. /ว 5381  ลงวันที่  58  กรกฎาคม  56 8   เรื่อง  การตั้ง
งบประมา และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองา่วนท้องถิ่น 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่         จ านวน  10,000  บาท 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอา าจักรและนอกราชอา าจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ     ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
านามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของค ะผู้บริหาร  ามาชิกาภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล ค ะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  าัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ปฉบับที่  )  
พ.ศ.5641 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    50,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์าินเพ่ือให้าามารถใช้งานได้ตามปกติ กร ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
าิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้าอย  า่วนกร ีที่องค์กรปกครองา่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์าินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้าอย 
ป5)  ค่าาิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์าินให้จ่ายจากค่าวัาดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังาือาั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองา่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
5) หนังาือกรมา่งเาริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.5/ว 1467 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 5664 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมา รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองา่วน
ท้องถิ่น 
3) หนังาือกรมา่งเาริมการปกครองา่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 113  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 5668 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมา รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
า่วนท้องถิ่น 
4) หนังาือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1634 ลงวันที่ 19 มีนาคม 5641 เรื่อง หลักเก ฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจาร างบประมา รายจ่ายประจ าปีในลักษ ะค่าใช้าอยและค่า
าาธาร ูปโภค 
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(กองการประปา) 

      หมวดค่าวัสดุ รวม 1,680,000 บาท 

      

ประเภท  วัสดุส านักงาน           จ านวน    70,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุา านักงาน  ได้แก่ หนังาือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกาาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ 
พระบรมยาลักษ ์ กระดาษ หมึก ดินาอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค ามุด ซองเอกาาร เทปใา น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม ามุดบัญชี ามุด น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มา าหรับบริการประชาชนในา านักงาน ฯลฯ      
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน    10,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแาไฟฟ้า 
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรา าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟิวา์ เทปพันาายไฟฟ้า าายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดาายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า าวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นา่วนวิทยุ ลูกถ้วย
าายอากาศ รีซีาเตอร์ มูฟวิ่งคอยา์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเราเซนซ์ เบรกเกอร์ าายอากาศหรือเาา
อากาศา าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับาัญญา ดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    1,400,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนา้อม  ผงซักฟอก าบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน 
าารา้ม คลอรีน ฯลฯ  
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    60,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุก่อาร้าง ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ าิ่ว เาียม เลื่อย ขวาน กบไาไม้  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง าว่าน โถา้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเา้น  
แปรงทาาี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกร ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
(กองการประปา) 
 

   

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         จ านวน    5,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุยานพาหนะและขนา่ง ได้แก่ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน       
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย าัญญา ไฟกระพริบ าัญญา ไฟฉุกเฉิน       
กรวยจาจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและากรู าายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแาง  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
ปอะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย าายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้ อ ถังน้ ามัน    
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
(กองการประปา) 
 



 

   

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         จ านวน    60,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊าหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุการเกษตร          จ านวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุการเกษตร ได้แก่ เคียว าปริงเกลอร์ ปSprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ 
คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบาโธา อวน ปา าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและาัตว์ อาหาราัตว์ วัาดุเพาะช า ฯลฯ   
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            จ านวน     5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุโฆษ าและเผยแพร่  ได้แก ่ฟีล์ม ม้วนเทป พู่กัน าี ไม้อัด แผ่นป้าย และค่ากระดาษเขียน
โปาเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มาไลด์ แถบบันทึกเาียงหรือภาพ ปภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปาีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ      
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย            จ านวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ เาื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและาังกัด ถุงเท้า 
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์            จ านวน      40,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกร ์บันทึกข้อมูล ปDiskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล ปReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์า าหรับเครื่องพิมพ์า าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกา าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง าายเคเบิล หมึก แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ปKey board) 
เมนบอร์ด ปMain Board) เมมโมรี่ชิป ปMeMory Chip) เชน่ Ram คัตซีทฟิดเดอร์ ปCut Sheet Feeder) 
เมาา์ ปMouse)  พรินเตอร์าวิตชิ่งบ๊อกซ์ ปPrinter Switching Box) เครื่องกระจายาัญญา  ปHub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกา์ ปCard) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิาเกตต์ ปDiskette) แบบฮาร์ดดิาต์ ปHard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล ปOptical) เป็นต้น ฯลฯ    
(กองการประปา) 

   

ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ           จ านวน      5,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัาดุอ่ืน ได้แก่ ค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน ค่ามิเตอร์น้ า ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า และวัาดุ
อ่ืนๆ ที่ไม่เข้าลักษ ะประเภทรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ ของตลาดาดเทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน  
(กองการประปา) 
 
 



 

   
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 3,126,980 บาท 

      

ประเภท  ค่าไฟฟ้า          จ านวน     2,000,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงาูบน้ าดิบ  น้ าดี  ของการประปาเทศบาลต าบลโคกกรวด   
(กองการประปา) 
 

   

ประเภท  ค่าน้ าดิบคลองชลประทาน       จ านวน     920,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าดิบคลองา่งน้ ากรมชลประทาน 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  ค่าน้ าประปา         จ านวน     202,600   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาา่วนภูมิภาค 
(กองการประปา) 

      

ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน       3,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในา านักงานเทศบาลเทศบาลต าบลโคกกรวดและอ่ืน ๆ 
(กองการประปา) 

      

ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์     จ านวน        1,380   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษ ีย์ ได้แก่ ค่าจัดา่งเอกาารทางไปรษ ีย์ ค่าไปรษ ีย์ ค่าธนา ัติ ค่าดวงตรา
ไปรษ ียากร ค่าเช่าตู้ไปรษ ีย์ ในกิจการของเทศบาลฯ   
(กองการประปา) 

 

  งบลงทุน รวม 903,400 บาท 

   
หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            รวม 903,400 บาท 

   ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         จ านวน  903,400  บาท   

   

(1) โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสีรั้ว   จ านวน 500,000บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาาีรั้ว  
(กองการประปา) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.5641-5646 หน้า 107 ล าดับที่ 13 

   

(2) โครงการปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล บริเวณสวนสาธารณะ                 จ านวน  258,500  บาท   
สระมโนราห์  หมู่ที่ 6 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล  บริเว าวนาาธาร ะาระมโนราห์  หมู่ที่ 4 
(กองการประปา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.5641-5646 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/5643 หน้า 10 ล าดับที่ 1 
 

   

3) โครงการปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล บริเวณโรงเรียนต าบลโคกกรวด        จ านวน  134,900  บาท   
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบบ่อน้ าบาดาล  บริเว โรงเรียนต าบลโคกกรวด    หมู่ที่ 5 



 

(กองการประปา) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.5641-5646 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/5643 หน้า 10 ล าดับที่ 2 
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แผนงานงบกลาง (00410) 

งานงบกลาง (00411) รวม 397,000 บาท 

 งบกลาง รวม 80,000 บาท 

   

ประเภท  เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม   จ านวน  40,000  บาท 
-  เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง
ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันให้กับส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณค่าจ้าง
พนักงานจ้างและค่าครองชีพ จ านวน 776,280 บาท จึงตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไว้ 40,000 บาท 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือส านักงาน 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. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  ส ารองจ่าย      จ านวน  20,000  บาท 
-  เพ่ือจ่ายส าหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้น าเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดต่อ 
-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
(กองการประปา) 

   

ประเภท  เงินช่วยพิเศษ      จ านวน  20,000  บาท 
- ส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่าง
รับราชการ  ตามระเบียบที่ก าหนด 
(กองการประปา) 

 งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 317,000 บาท 

   

ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  จ านวน   180,000     บาท  
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
- ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  ให้แก่เทศบาลตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
(กองการประปา) 
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ประเภท  เงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า   จ านวน   137,000     บาท  
- ส าหรับจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า  รายนายสันทัด บุญยฤทธิ์รักษา เดือนละ  11,415  บาท 
 (กองการประปา) 

 


