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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
             

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลโคกกรวด      

           บดันี้ ถงึเวลาทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ของเทศบาลต าบลโคกกรวด 
จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลโคกกรวดอกีครัง้หนึ่ง ฉะนัน้ 
ในโอกาสน้ี ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เทศบาลต าบลโคกกรวด 
จงึขอชีแ้จงใหท้่านประธานและสมาชกิทุกท่านไดท้ราบถงึสถานะการคลงั 
ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลงั 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงันี้    

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 156,723,070.57 บาท    

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 188,558,677.57 บาท    

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 33,097,555.97 บาท    

1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบก่อหนี้ผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย จ านวน 5 
โครงการ รวม 625,100.00 บาท    

1.1.5 รายการกนัเงนิไวโ้ดยยงัไม่ไดก้่อหนี้ผกูพนั จ านวน 51 โครงการ รวม 
9,348,316.60 บาท   

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 3,501,320.13 บาท  
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

2.1 รายรบัจรงิ จ านวน 69,046,007.11 บาท ประกอบดว้ย    

หมวดภาษอีากร จ านวน 1,113,969.45 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรบั และใบอนุญาต 

จ านวน 1,959,497.40 บาท 

   

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ จ านวน 3,660,197.77 บาท 
   

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูป
โภค และกจิการพาณิชย ์

จ านวน 0.00 บาท 

   

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน 93,688.00 บาท 

1



   

หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษจีดัสรร จ านวน 33,304,658.49 บาท 
   

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 28,913,996.00 บาท 
  

2.2 เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 52,324.00 บาท   

2.3 รายจ่ายจรงิ จ านวน 52,871,415.58 บาท ประกอบดว้ย    

งบกลาง จ านวน 16,262,793.57 บาท    

งบบุคลากร จ านวน 19,693,970.79 บาท    

งบด าเนินงาน จ านวน 9,658,931.22 บาท    

งบลงทุน จ านวน 3,369,800.00 บาท    

งบเงนิอุดหนุน จ านวน 3,865,920.00 บาท    

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท   

  2.4 รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 52,324.00 
บาท 

         2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 445,000.00 บาท 
       2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

                            2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
                     3. งบเฉพาะการ 
                              ประเภทกิจการประปา  กิจการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด 
                              ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
                                    รายรับจริง                                     จำนวน     10,556,414.81    บาท 
                                    รายจ่ายจริง                                    จำนวน      8,812,505.80    บาท 

     กำไรสะสม                                     จำนวน                    0.00    บาท 
     เงินสะสม                                       จำนวน     8,694,258.08     บาท 
     ทุนสำรองเงินสะสม                           จำนวน     3,335,265.64     บาท 
     กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ              จำนวน                  0.00     บาท 

       ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                     จำนวน                  0.00     บาท 
               เงินฝากธนาคาร                                จำนวน     14,396,839.53  บาท 
        ทรัพย์รับจำนำ                                 จำนวน                  0.00     บาท 
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,113,969.45 2,535,000.00 1,916,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,959,497.40 1,748,900.00 2,006,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,660,197.77 3,400,000.00 3,700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,688.00 111,100.00 92,100.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,827,352.62 7,795,000.00 7,715,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 33,304,658.49 38,205,000.00 35,285,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33,304,658.49 38,205,000.00 35,285,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,913,996.00 27,000,000.00 29,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

28,913,996.00 27,000,000.00 29,000,000.00

รวม 69,046,007.11 73,000,000.00 72,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 16,262,793.57 15,729,220.00 17,526,600.00

งบบุคลากร 19,693,970.79 26,401,950.00 26,938,410.00

งบดําเนินงาน 9,658,931.22 19,408,940.00 16,414,790.00

งบลงทุน 3,369,800.00 7,409,890.00 7,261,600.00

งบเงินอุดหนุน 3,865,920.00 4,020,000.00 3,858,600.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 52,871,415.58 73,000,000.00 72,000,000.00

4



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,400,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,309,470

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,630,950

แผนงานสาธารณสุข 4,063,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 326,560

แผนงานเคหะและชุมชน 4,036,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,365,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,840,490

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,526,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 72,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,526,600 17,526,600
    งบกลาง 17,526,600 17,526,600

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,572,240 1,412,040 4,008,060 355,320 13,347,660
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,240 0 0 0 2,848,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,724,000 1,412,040 4,008,060 355,320 10,499,420

งบดําเนินงาน 3,337,650 596,800 852,000 0 4,786,450
    ค่าตอบแทน 389,250 14,800 220,500 0 624,550

    ค่าใช้สอย 1,600,000 340,000 210,000 0 2,150,000

    ค่าวัสดุ 900,000 235,000 370,000 0 1,505,000

    ค่าสาธารณูปโภค 448,400 7,000 51,500 0 506,900

งบลงทุน 0 1,212,000 54,500 0 1,266,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,212,000 54,500 0 1,266,500

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 2,294,880 2,294,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,294,880 2,294,880

งบดําเนินงาน 814,590 814,590
    ค่าตอบแทน 69,590 69,590

    ค่าใช้สอย 460,000 460,000

    ค่าวัสดุ 280,000 280,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 200,000 200,000
    ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,323,360 1,503,660 2,827,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,323,360 1,503,660 2,827,020

งบดําเนินงาน 509,610 2,795,720 3,305,330
    ค่าตอบแทน 21,610 84,810 106,420

    ค่าใช้สอย 370,000 744,330 1,114,330

    ค่าวัสดุ 118,000 1,886,580 2,004,580

    ค่าสาธารณูปโภค 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,498,600 3,498,600
    เงินอุดหนุน 0 3,498,600 3,498,600

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,978,200 717,960 2,696,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,978,200 717,960 2,696,160

งบดําเนินงาน 500,220 489,100 989,320
    ค่าตอบแทน 25,220 9,100 34,320

    ค่าใช้สอย 210,000 285,000 495,000

    ค่าวัสดุ 25,000 195,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 240,000 0 240,000

งบลงทุน 17,800 0 17,800
    ค่าครุภัณฑ์ 17,800 0 17,800

งบเงินอุดหนุน 0 360,000 360,000
    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

หน้า : 5/8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 171,360 171,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 171,360 171,360

งบดําเนินงาน 155,200 155,200
    ค่าตอบแทน 5,200 5,200

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,930,380 1,930,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,930,380 1,930,380

งบดําเนินงาน 2,006,000 2,006,000
    ค่าตอบแทน 156,000 156,000

    ค่าใช้สอย 1,230,000 1,230,000

    ค่าวัสดุ 620,000 620,000

งบลงทุน 100,000 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000

หน้า : 6/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 434,760 434,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 434,760 434,760

งบดําเนินงาน 930,900 930,900
    ค่าตอบแทน 130,900 130,900

    ค่าใช้สอย 770,000 770,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    ค่าใช้สอย 350,000 350,000

หน้า : 7/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,189,700 1,046,490 3,236,190
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,189,700 1,046,490 3,236,190

งบดําเนินงาน 903,000 2,024,000 2,927,000
    ค่าตอบแทน 103,000 18,000 121,000

    ค่าใช้สอย 490,000 1,606,000 2,096,000

    ค่าวัสดุ 305,000 400,000 705,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 2,175,000 3,502,300 5,677,300
    ค่าครุภัณฑ์ 2,175,000 0 2,175,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,502,300 3,502,300
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000

หน้า : 8/8
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,735,119.57 16,060.00 9,500.00 68.42 % 16,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 30,564.35 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 104,636.45 1,675,000.00 -58.21 % 700,000.00
     ภาษีป้าย 897,607.00 993,273.00 850,000.00 41.18 % 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 6,663,290.92 1,113,969.45 2,535,000.00 1,916,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,645.40 4,000.00 50.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 900,480.00 896,260.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 12,400.00 12,000.00 12,500.00 -4.00 % 12,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,600.00 2,020.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 13,633.00 62,748.00 13,000.00 400.00 % 65,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 610.00 620.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 715,723.42 869,209.00 700,000.00 28.57 % 900,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 3,140.00 2,040.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  13:56:12 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

68,700.00 65,650.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

36,550.00 39,500.00 36,000.00 11.11 % 40,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,064.00 1,540.00 1,100.00 36.36 % 1,500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,035.00 1,265.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 300.00 200.00 300.00 -33.33 % 200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,761,235.42 1,959,497.40 1,748,900.00 2,006,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,425,500.00 2,300,380.00 2,400,000.00 -4.17 % 2,300,000.00
     ดอกเบี้ย 939,369.14 1,359,817.77 1,000,000.00 40.00 % 1,400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,364,869.14 3,660,197.77 3,400,000.00 3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 12,000.00 6,600.00 11,000.00 -45.45 % 6,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 90.00 58.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 90,160.00 87,030.00 100,000.00 -14.00 % 86,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,250.00 93,688.00 111,100.00 92,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 633,406.63 629,787.28 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,921,176.25 17,578,658.44 19,000,000.00 -5.26 % 18,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,141,861.42 3,142,300.85 3,400,000.00 -2.94 % 3,300,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 171,137.43 181,960.65 170,000.00 8.82 % 185,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,319,400.53 5,486,943.18 6,350,000.00 -5.51 % 6,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 88,952.28 86,885.92 85,000.00 17.65 % 100,000.00

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  13:56:12 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 55,676.16 48,758.17 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

7,755,206.00 6,149,364.00 8,500,000.00 -17.65 % 7,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 37,086,816.70 33,304,658.49 38,205,000.00 35,285,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 27,961,855.00 28,913,996.00 27,000,000.00 7.41 % 29,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,961,855.00 28,913,996.00 27,000,000.00 29,000,000.00
รวมทุกหมวด 76,940,317.18 69,046,007.11 73,000,000.00 72,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  13:56:13 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 72,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,916,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,006,400 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:00:47 หน้า : 1/3
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ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 2,300,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 92,100 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 86,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 35,285,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,300,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 185,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:00:47 หน้า : 3/3
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,225,591.32 790,711.67 834,160 1.11 % 843,400

คาชําระดอกเบี้ย 178,177.66 153,439.41 110,000 -20.36 % 87,600

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 249,162 227,780 295,000 3.39 % 305,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,640 11,600 12,000 8.33 % 13,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 0 2,382,800 800,000 -87.5 % 100,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการสถานธนา
นุบาล

0 0 0 100 % 1,500,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,899,200 9,179,200 10,105,200 -0.75 % 10,029,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,935,200 2,026,400 2,220,000 -6.27 % 2,080,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 12,000 7,000 12,000 16.67 % 14,000

เงินสํารองจาย 0 64,246.99 500,000 0 % 500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 1/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,290,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 266,000

คาใชจายในการจัดการจราจร 11,000 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 87,687.44 84,655.5 82,500 -18.55 % 67,200

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

240,000 265,300 300,000 0 % 300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

1,004,000 961,300 1,380,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 108,360 108,360 258,360 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 0 100 % 10,000

รวมงบกลาง 13,988,018.42 16,262,793.57 17,139,220 17,526,600
รวมงบกลาง 13,988,018.42 16,262,793.57 17,139,220 17,526,600
รวมงบกลาง 13,988,018.42 16,262,793.57 17,139,220 17,526,600

รวมแผนงานงบกลาง 13,988,018.42 16,262,793.57 17,139,220 17,526,600

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 2/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

756,000 756,000 756,000 -4 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 -25 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 240,000 -25 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

216,000 216,000 216,000 -4 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,620,000 1,620,000 1,370,000 13.51 % 1,555,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 3,072,000 2,822,000 2,848,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,920,680 2,737,968 2,904,380 31.19 % 3,810,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

151,200 122,733 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 229,200 196,233 229,200 0 % 229,200

คาจางลูกจางประจํา 250,140 264,660 277,920 5.57 % 293,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 3/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,791,220 3,561,594 3,802,700 4,724,000
รวมงบบุคลากร 6,863,220 6,633,594 6,624,700 7,572,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 607,140 -73.11 % 163,250

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 0 % 10,000

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

คาเชาบาน 96,000 79,733.33 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 132,100 132,398.33 833,140 389,250
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 251,222.94 242,569.33 400,000 -25 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 29,725 100,000 0 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 4/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

  โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

0 0 10,000 -100 % 0

 คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลา  ชอ
ดอกไม

1,200 1,600 5,000 -100 % 0

 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
12 สิงหา มหาราชินี

66,182 0 0 0 % 0

 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 86,457 52,347 100,000 -100 % 0

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 471,140.5 170,445.49 500,000 -100 % 0

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 10,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

0 0 415,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 161,902.72 100,791 200,000 -50 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ

4,300 0 20,000 250 % 70,000

โครงการจัดงานวันที่ 13  ตุลาคม 19,985 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23,150 28,980 30,000 0 % 30,000

โครงการจางนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

17,100 26,850 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 5/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 85,200 42,825 100,000 -50 % 50,000

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

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพ
ติด

6,975 0 50,000 0 % 50,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 27,866.95 28,070.25 30,000 33.33 % 40,000

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช

49,540 72,840 0 0 % 0

โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 16,000 20,000 0 % 20,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

0 128,624 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม

0 0 250,000 -60 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพวรางกูร

45,505 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 6/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี

0 62,486 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วันแม
แหงชาติ

0 71,942 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 41,080 9,750 100,000 -50 % 50,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

155,920 450 300,000 -66.67 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,766.41 41,498.44 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,605,493.52 1,127,793.51 3,190,000 1,600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 249,228 345,196 350,000 0 % 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,110 5,490 50,000 -40 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 229,150.9 246,895 250,000 -40 % 150,000

วัสดุกอสราง 18,588.41 11,514.27 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,867.6 8,303.2 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 149,622.8 147,948 180,000 0 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,100 0 10,000 -50 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 7/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุการเกษตร 48,897.95 0 50,000 -80 % 10,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 196,565 182,960 250,000 -60 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 903,130.66 948,306.47 1,220,000 900,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 377,174.44 329,389.8 500,000 -20 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 13,899.3 9,533.7 26,000 -23.08 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,087.68 5,510.77 10,000 -40 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,500 -63.64 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 20,400 0 % 20,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 415,569.42 359,842.27 561,900 448,400
รวมงบดําเนินงาน 3,056,293.6 2,568,340.58 5,805,040 3,337,650

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ (ชุดรับแขก) 0 18,000 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 0 6,000 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน (ผูบริหาร) 0 7,000 0 0 % 0

เกาอี้ทํางานแบบพนักพิงสูง 0 32,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 8/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เกาอี้นั่งคอยแบบเหล็ก 3 ที่นั่ง 0 0 7,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 0 27,500 16,500 -100 % 0

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก   0 10,000 0 0 % 0

ตูเหล็กบานเลื่อน (แบบบานกระจก) 0 5,000 10,000 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก 0 24,000 0 0 % 0

โตะหมูบูชาแกะลายปิดทอง ชุด 9 หนา 10 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องปั๊มลม 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องปั้มน้ําอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 350 
วัตต์

0 0 12,000 -100 % 0

ตูเย็น 0 13,900 0 0 % 0

ถังตมน้ํารอนไฟฟ้าสแตนเลส 0 0 13,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19  นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 143,400 145,900 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 9/52
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางป้ายแหลงเรียนรูงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น

0 39,700 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 39,700 0 0
รวมงบลงทุน 0 183,100 145,900 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายเพื่อเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบตาง ๆ

20,000 20,000 30,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 30,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 30,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,939,513.6 9,405,034.58 12,605,640 10,909,890
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 950,100 1,005,120 1,415,380 -12.95 % 1,232,040

เงินประจําตําแหนง 18,000 24,000 60,000 0 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 10/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,088,100 1,149,120 1,595,380 1,412,040
รวมงบบุคลากร 1,088,100 1,149,120 1,595,380 1,412,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 97,890 -84.88 % 14,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,100 8,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,100 8,000 107,890 14,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 137,404 166,444 200,000 -10 % 180,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,500 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 37,152 20,306 50,000 0 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 16,130 50,000 -40 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 11/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ปี

18,218 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการจดทําแผนชุมชน 49,898 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ. 
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

0 10,290 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตน

15,255 14,420 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,580 1,590 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 264,007 229,180 450,000 340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,171 23,549 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,280 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 18,900 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 1,380 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,970 76,955 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 146,421 120,784 200,000 235,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,000 3,000 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 12/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,000 3,000 10,000 7,000
รวมงบดําเนินงาน 421,528 360,964 767,890 596,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

ตูเหล็ก 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 10,000

ตูเหล็กแบบบานกระจก 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 1,092,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถประชาสัมพันธ์พรอม
ติดตั้ง

0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart 
 TV

0 0 0 100 % 8,900

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 13/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network   แบบที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 0 1,212,000
รวมงบลงทุน 0 11,000 0 1,212,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,509,628 1,521,084 2,363,270 3,220,840
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,335,960 1,499,820 2,423,680 10.18 % 2,670,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 46,500 78,000 0 % 78,000

คาจางลูกจางประจํา 483,300 507,600 534,460 2.63 % 548,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 18,480

คาตอบแทนพนักงานจาง 459,300 469,807.74 598,740 7.69 % 644,760

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 14/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 30,633.34 32,258.07 44,000 9.09 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,351,193.34 2,555,985.81 3,678,880 4,008,060
รวมงบบุคลากร 2,351,193.34 2,555,985.81 3,678,880 4,008,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 182,990 -61.47 % 70,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,100 0 85,000 -64.71 % 30,000

คาเชาบาน 0 10,800 49,200 21.95 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 62,700 26,800 376,790 220,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 4,242 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 15/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 26,906 88,940 110,000 -54.55 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 120,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดของเทศบาลตําบลโคกกรวด 

0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,740 17,289.07 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 31,646 110,471.07 155,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 159,969 168,842 190,000 -21.05 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 8,706.6 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,688.1 46,995 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,240 123,890 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 295,897.1 348,433.6 400,000 370,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 5,000 -70 % 1,500

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 16/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 12,753 54,324 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,972.8 55,543.8 50,000 51,500
รวมงบดําเนินงาน 404,215.9 541,248.47 981,790 852,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 3,000 0 % 3,000

ตูเหล็ก 2 บาน 22,000 22,000 22,000 34.09 % 29,500

โตะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 38,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,900 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 0 35,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 17/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 106,700 65,600 54,500
รวมงบลงทุน 22,000 106,700 65,600 54,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,777,409.24 3,203,934.28 4,726,270 4,914,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,226,550.84 14,130,052.86 19,695,180 19,400,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

คาจางลูกจางประจํา 282,300 295,800 311,160 -1 % 308,040

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 18/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 3,120 492.31 % 18,480

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,240,400 1,159,869.67 1,437,970 -0.34 % 1,433,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 167,239.99 152,957.74 214,860 -16.22 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,689,939.99 1,608,627.41 1,967,110 2,294,880
รวมงบบุคลากร 1,689,939.99 1,608,627.41 1,967,110 2,294,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 161,140 -69.23 % 49,590

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 181,140 69,590
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 35,240 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบอรม 0 0 0 100 % 20,000

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

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

13,700 13,000 30,000 33.33 % 40,000

โครงการฝึกซอมดับเพลิง 29,570 0 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 19/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบล

0 116,391.4 150,000 -13.33 % 130,000

โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการจม
น้ํา

28,350 0 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 118,138.55 35,720 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 189,758.55 200,351.4 520,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,646 24,096.4 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,683.5 60,950.4 90,000 -33.33 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 48,150 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 169,030.89 728 50,000 0 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 302,510.39 85,774.8 240,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,748.35 1,687.35 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,748.35 1,687.35 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 494,017.29 287,813.55 946,140 814,590

งบลงทุน

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 20/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์  จํานวน 
8 ตัว บริเวณหมูที่ 4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 493,000 -100 % 0

ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์  จํานวน 
8 ตัว บริเวณหมูที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 499,000 -100 % 0

ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์  จํานวน 
8 ตัว บริเวณหมูที่ 14 ต.โคกกรวด อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา

0 0 469,000 -100 % 0

ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์  จํานวน 
8 ตัว บริเวณหมูที่ 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 493,000 -100 % 0

ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์  จํานวน 
8 ตัว บริเวณหมูที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 490,000 -100 % 0
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ติดตั้งกลองวงจรปิดพรอมอุปกรณ์  จํานวน 
8 ตัว บริเวณหมูที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ
.นครราชสีมา

0 0 474,000 -100 % 0

ไฟเรนชนิดหลอด Led 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 18,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 110,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,500 10,000 3,118,000 200,000
รวมงบลงทุน 155,500 10,000 3,118,000 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,339,457.28 1,906,440.96 6,031,250 3,309,470
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,339,457.28 1,906,440.96 6,031,250 3,309,470

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 291,000 308,640 1,031,240 10.87 % 1,143,360

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,000 428,640 1,211,240 1,323,360
รวมงบบุคลากร 411,000 428,640 1,211,240 1,323,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 36,480 -68.17 % 11,610

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 46,480 21,610
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 450 7,092 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,500 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 14,464 0 20,000 -60 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 12,000

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 10,000 100 % 20,000
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โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล
โคกกรวดตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน 0 0 100,000 -30 % 70,000

โครงการเพิ่มความรูภาคฤดูรอนและฝึก
ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

0 0 100,000 -20 % 80,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

0 97,290 100,000 -50 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,815 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 19,729 105,882 360,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,941 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,140 3,000 0 % 3,000

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

วัสดุกอสราง 0 2,868.67 10,000 -50 % 5,000

วัสดุการเกษตร 4,165 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,120 0 35,000 0 % 35,000

วัสดุการศึกษา 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 53,226 4,008.67 128,000 118,000
รวมงบดําเนินงาน 72,955 109,890.67 534,480 509,610
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 483,955 538,530.67 1,745,720 1,832,970
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,000,800 1,056,780 1,207,920 -0.63 % 1,200,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 147,795.16 145,920 274,600 1.73 % 279,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 20,223.87 13,500 37,500 -36 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,168,819.03 1,216,200 1,520,020 1,503,660
รวมงบบุคลากร 1,168,819.03 1,216,200 1,520,020 1,503,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 113,310 -33.98 % 74,810

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 8,650 0 123,310 84,810
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,800 0 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝีกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

46,410 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมผูปกครอง 12,520 7,875 10,000 0 % 10,000

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 0 9,610 10,000 0 % 10,000

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 900 1,800 10,000 -50 % 5,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 11,455 4,430 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย 6,925 4,986 10,000 -50 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

0 30,960 30,960 -6.94 % 28,810

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียน

23,400 21,600 21,600 -6.94 % 20,100

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียนการสอน

163,200 122,400 122,400 -6.94 % 113,900

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

15,600 14,400 14,400 -6.94 % 13,400
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณ์การเรียน

15,600 14,400 14,400 -6.94 % 13,400

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน

402,180 352,800 352,800 -2.29 % 344,720

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 40,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 705,990 625,261 776,560 744,330
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,133 32,540 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 68,450 66,204 80,000 2,155.73 % 1,804,580

คาอาหารเสริม (นม) 1,470,315.88 1,746,428.88 1,843,390 -100 % 0

วัสดุกอสราง 8,059.24 9,095 10,000 -50 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 25,000 -80 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,360 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,577,318.12 1,854,267.88 2,030,390 1,886,580
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 58,547.95 51,563.23 60,000 16.67 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,108.01 3,885.17 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 65,655.96 55,448.4 70,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 2,357,614.08 2,534,977.28 3,000,260 2,795,720

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางของ 12 ชอง 0 24,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 30,000 0 0 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

3,792,940 3,505,920 3,560,000 -1.72 % 3,498,600

รวมเงินอุดหนุน 3,792,940 3,505,920 3,560,000 3,498,600
รวมงบเงินอุดหนุน 3,792,940 3,505,920 3,560,000 3,498,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,319,373.11 7,311,097.28 8,080,280 7,797,980
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รวมแผนงานการศึกษา 7,803,328.11 7,849,627.95 9,826,000 9,630,950
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,090,484.18 1,105,622.26 2,747,400 -38.57 % 1,687,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 81,377.41 67,200 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 85,200 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 9,466.67 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,333,728.26 1,360,022.26 3,037,800 1,978,200
รวมงบบุคลากร 1,333,728.26 1,360,022.26 3,037,800 1,978,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 106,000 -76.21 % 25,220

รวมค่าตอบแทน 0 0 106,000 25,220
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,810 43,080 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 550 8,025 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการลดการใชพลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

14,170 11,130 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,214 22,220 50,000 -10 % 45,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการการจัดการน้ําเสียครัวเรือน  0 19,258 0 0 % 0

โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการการดําเนินการโครงการเมืองนาอยู 
และการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

61,917.2 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ํา 33,572.4 0 0 0 % 0

โครงการเมืองนาอยูและการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม

0 49,354.4 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 128,233.6 153,067.4 210,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 16,707.15 7,286.3 20,000 0 % 20,000
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วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 16,707.15 7,286.3 25,000 25,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 210,423.16 170,522.9 220,000 -9.09 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 36,579.02 24,218.38 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 247,002.18 194,741.28 260,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 391,942.93 355,094.98 601,000 500,220

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 3,000 100 % 6,000

ตูเหล็ก 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 0 13,900 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 31/52
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 13,900 15,400 17,800
รวมงบลงทุน 0 13,900 15,400 17,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,725,671.19 1,729,017.24 3,654,200 2,496,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 717,960

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 717,960
รวมงบบุคลากร 0 0 0 717,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 9,100

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 9,100

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 32/52
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

82,153 97,700.5 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 59,540 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุข
ในชุมชน

0 0 400,000 -75 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

233,158 14,970 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

14,100 5,850 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบา

58,027 59,542 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

0 0 80,000 0 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,350 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 449,328 178,062.5 585,000 285,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,610 54,847 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,614.2 5,020 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 33/52
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 2,962.8 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 16,930 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 29,651.65 23,680 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 770 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,670 55,070 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 122,315.85 158,509.8 245,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 571,643.85 336,572.3 830,000 489,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 360,000 360,000 0 % 360,000

อุดหนุนชุมชน 340,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 340,000 360,000 360,000 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 340,000 360,000 360,000 360,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 911,643.85 696,572.3 1,190,000 1,567,060
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,637,315.04 2,425,589.54 4,844,200 4,063,280

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 34/52
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 171,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 171,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 171,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 155,200

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 326,560
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 326,560

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 35/52
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา

0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 100,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 714,480 753,600 632,600 -26.23 % 466,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 13,000 82.31 % 23,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,075,761.3 1,070,835.5 1,188,000 9.09 % 1,296,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 119,529.05 120,000.01 132,000 9.09 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,909,770.35 1,944,435.51 1,965,600 1,930,380
รวมงบบุคลากร 1,909,770.35 1,944,435.51 1,965,600 1,930,380

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 36/52
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 165,490 -78.25 % 36,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,560 103,380 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 100,560 103,380 285,490 156,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 873,420 1,010,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการ และอื่นๆ 7,600 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภาย
นอก

0 0 0 100 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ในการกํา
จัดขยะมูฝอย

787,590 0 0 100 % 960,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม 12,550 31,880 40,000 0 % 40,000

โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

38,290 0 70,000 -28.57 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 138,496.58 113,490.41 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 984,526.58 1,018,790.41 1,270,000 1,230,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 37/52
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 59,150 95,230 120,000 -33.33 % 80,000

วัสดุกอสราง 3,515.41 42,538.03 50,000 -40 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,863 56,106.2 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 425,995.8 363,060.7 440,000 -9.09 % 400,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 21,696 27,420 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 546,220.21 584,354.93 720,000 620,000
รวมงบดําเนินงาน 1,631,306.79 1,706,525.34 2,275,490 2,006,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 170,000 -41.18 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 170,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 170,000 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,541,077.14 3,650,960.85 4,411,090 4,036,380
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,541,077.14 3,650,960.85 4,511,090 4,036,380

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 38/52
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 224,160 235,680 247,260 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 293,440 307,680 320,040 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 25,400 11,160 11,160 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 543,000 554,520 578,460 0
รวมงบบุคลากร 543,000 554,520 578,460 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 167,440 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 167,440 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 167,440 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 543,000 554,520 745,900 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 266,760

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 39/52
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คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 434,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 434,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 130,900

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 130,900
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการสงเสริมชวยเหลือเกษตรกร 14,700 0 0 0 % 0

โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 0 70,063 100,000 0 % 100,000

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาชีวิตผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
และผูพิการ

0 0 100,000 -20 % 80,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 35,670 0 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 40/52
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โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชน

0 0 350,000 -42.86 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน 173,590 0 500,000 -80 % 100,000

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 37,100 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 142,205 72,900 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการอบรมการจัดทําแแผนชุมชน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 403,265 142,963 1,450,000 770,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 403,265 142,963 1,500,000 930,900

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 403,265 142,963 1,500,000 1,365,660
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 946,265 697,483 2,245,900 1,365,660

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 41/52
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 215,210 219,483 220,000 -54.55 % 100,000

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 298,689.1 0 0 100 % 100,000

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 185,769 189,954 0 100 % 100,000

โครงการประเพณีเขาพรรษา 52,012.9 49,556.65 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 751,681 458,993.65 220,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 751,681 458,993.65 220,000 350,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 751,681 458,993.65 220,000 350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 751,681 458,993.65 220,000 350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,053,720 1,109,580 1,414,740 21.03 % 1,712,280

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

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 42/52
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คาจางลูกจางประจํา 194,220 207,180 216,420 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 7,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 745,900 799,354.83 842,760 -55.59 % 374,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 91,940.01 84,710.97 87,840 -71.38 % 25,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,127,780.01 2,242,825.8 2,646,760 2,189,700
รวมงบบุคลากร 2,127,780.01 2,242,825.8 2,646,760 2,189,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 220,410 -85.03 % 33,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 25,000 270,410 103,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 360,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 31,872 4,500 40,000 0 % 40,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาฐานขอมูลดาน
สาธารณูปโภค

0 0 0 100 % 100,000

โตรงการพัฒนาฐานขอมูลดานไฟฟ้าสอง
สวาง

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 148,567.52 11,500 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 180,439.52 16,000 600,000 490,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,337 27,512 50,000 -20 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,278.7 97,383.4 110,000 -18.18 % 90,000

วัสดุการเกษตร 16,150 4,001.8 30,000 -33.33 % 20,000

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

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,992 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,960 83,125 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 257,717.7 212,022.2 370,000 305,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.8 1,219.8 5,000 5,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 44/52
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รวมงบดําเนินงาน 439,377.02 254,242 1,245,410 903,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 12,000 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน (ระดับชํานาญงาน) 0 3,500 0 0 % 0

ตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบแผนกั้น 4 ชั้น   0 15,000 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก   0 10,000 20,000 -100 % 0

เหล็กแบบ 2 บาน   0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน 6 ลอ 0 0 0 100 % 2,125,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ใบมีดดันดินชนิดติดหนารถฟาร์มแทรกเตอร์ 0 49,000 0 0 % 0

ผานบุกเบิก ชนิดรถฟาร์มแทรกเตอร์  0 26,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19  นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับงาน
ประมวลผล  

0 0 22,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

0 0 17,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 132,100 188,100 2,175,000
รวมงบลงทุน 0 132,100 188,100 2,175,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,567,157.03 2,629,167.8 4,080,270 5,267,700
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 297,900

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 214,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 12,870

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 485,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,046,490
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,046,490
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 113,260 0 200,000 703 % 1,606,000

รวมค่าใช้สอย 113,260 0 200,000 1,606,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 186,736.4 0 250,000 -20 % 200,000

วัสดุกอสราง 173,067.21 1,305.4 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 359,803.61 1,305.4 500,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 473,063.61 1,305.4 700,000 2,024,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางป้ายโครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

0 313,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 47/52

69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถ บริเวณ
สํานักงานเทศบาล  ตําบลโคกกรวด  หมูที่ 
6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

0 0 601,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. (ทั้งสองฝั่งถนน)  
บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 4) ชุมชนสุข
ใจ หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 701,600

กอสรางทอระบายน้ํา  พรอมกอสรางถนน 
คสล. บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินของ
นางชนก  เทียนขุนทด หมูที่ 6 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 1,612,900

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.บริเวณจากถนน
ทางเขาตลาดสดเทศบาลตําบล
โคกกรวด(ดานทิศตะวันออก) เชื่อมกับ
ระบบระบายน้ําเดิม (ดานทิศเหนือ) หมูที่ 1 
ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนคราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 240,300

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

954,800 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล บริเวณ
จากถนนมิตรภาพ – ขามทะเลสอ  ถึง  หอง
เชานางสายพิณ  โชว์สูงเนิน  หมูที่ 3 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา   

0 0 368,100 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 13  หมูที่ 1  ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,206,000 -100 % 0

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

1,634,999 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณ
จากถนนเทศบาล 23  ถึงบานนางขวัญเรือน 
 เภาเพิ่ม  หมูที่ 1  ตําบลโคกกรวด  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 506,600 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 12  

0 638,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งแผงลวดตาขาย บริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ บานละลมหมอ  (ดาน
ทิศเหนือและทิศใต)  หมูที่ 4  ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

0 0 136,500 -100 % 0
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71



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 1  

0 234,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 10     

0 491,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 24  

0 452,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 3 

0 341,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 4  

0 390,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 บริเวณถนน เทศบาล 2   หมูที่ 2 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 738,900 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 142,290 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พรอม
กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณถนนเทศบาล 
24 (ซอย 2) ชุมชนสุขใจ หมูที่ 6 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 557,600
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ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์สระหนองหวา หมูที่ 1 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 100 % 250,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 139,900

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,589,799 2,859,000 3,706,890 3,502,300
รวมงบลงทุน 2,589,799 2,859,000 3,706,890 3,502,300

รวมงานก่อสร้าง 3,062,862.61 2,860,305.4 4,406,890 6,572,790
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,630,019.64 5,489,473.2 8,487,160 11,840,490
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 150,000

รวมทุกแผนงาน 51,863,712.47 52,871,415.58 73,000,000 72,000,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2564  17:30 หนา : 52/52
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,909,890 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 10,909,890 บาท
งบบุคลากร รวม 7,572,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  28,800  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  345,600
  บาท  
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  อัตราๆละ 15,840
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  380,160 บาท  ตั้ง
ไว้ 380,400 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:42:07 หน้า : 1/30
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 6,000บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  72,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท /เดือน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  108,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งของนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี 
(1) ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  
(2) ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  ตําแหน่ง  ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท /เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเเทศมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 120,960 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 190,080 บาท
(2) ค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 12,960 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 155,520 บาท 
(3) ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,209,600 บาท
รวมตั้งไว้เป็นเงิน 1,556,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,724,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,810,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล            จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) รองปลัดเทศบาล    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(4) หัวหน้าฝายอํานวยการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
(5) หัวหน้าฝายปกครอง    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(6) นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) เจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  1  ตําแหน่ง
(8) นิติกร                จํานวน  1  ตําแหน่ง
(สํานักปลัดเทศบาล)
(1) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     จํานวน 1 ตําแหน่ง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เป็นเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200บาท     
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2558
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 229,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 67,200บาท     
(3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท     
(4) หัวหน้าฝายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหน่งในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท     
(5) หัวหน้าฝายปกครอง จํานวน 1 ตําแหน่งในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท     
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 293,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ประจําปี  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12
  เดือน 
(1)  ลูกจ้างประจํา  (เจ้าพนักงานทะเบียน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 3,337,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 389,250 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 163,250 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ
.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 11 ตําแหน่ง)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหน่ง)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯ  หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 
2) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554  ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4่) พ
.ศ.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(สํานักปลัดเทศบาล  ตั้งไว้  100,000 บาท)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ตั้งไว้  10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  ค่าจัดทํา
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เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปายประชาสัมพันธ์ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติด
ตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ  ตั้งไว้   280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
โคกกรวด    ตั้งไว้  20,000  บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  
3. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุม เช่น การประชุมสภาท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมประชาคม เป็นต้น โดยมี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ   
4. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ    
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และวันสําคัญของชาติ ได้แก่ ค่าวัสดุ   ธงตราสัญลักษณ์ ภาพ
พระบรมยาลักษณ์  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 13

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่  พวงมาลา และวัสดุที่ใช้ใน
โครงการ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 4
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โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ ของกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  เพื่อปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของเทศบาลหรือปฏิบัติงานอื่นใด ตามความเหมาะสมและ
ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล เป็นค่าจ้างแรงงาน  ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่ง ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0891.4/ว497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ
ความยากจน
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 7

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่าง ๆ  ในการออกหน่วยเคลื่อน
ที่  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่า
เครื่องเสียง  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 3
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โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่า
อาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว1243
 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการดําเนิน
งานพัฒนารณรงค์ใช้หญ้าแฝกเนื่องจากพระราชดําริ
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์และปองกันปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ อบรม บําบัด ผู้ติด
ยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามโครงการ  เช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลําดับที่ 1
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โครงการวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการ  ได้แก่ การจัดพิธีทางศาสนา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ข้าว
สาร อาหารแห้ง  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ปัจจัย  เครื่อง
ไทยธรรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110 ลําดับที่ 7

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ พวงมาลา และวัสดุที่ใช้ในโครงการ
ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110  ลําดับที่ 6
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โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พาน
พุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ลําดับที่ 12

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พาน
พุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ลําดับที่ 10
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พาน
พุ่ม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ลําดับที่ 14

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ พานพุ่ม ไฟประดับ พระ
บรมฉายาลักษณ์  ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ตามโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลําดับที่ 3
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โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 109 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของเทศบาล  เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการ 
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของเทศบาล เช่น ค่าสม
มนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  ฯลฯ  และเป็น   ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นปายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วนชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระว่ายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม  ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้แก่  ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท
วัดไข้) สําลี และผ้าพันแพล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพ่นหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระบทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้  ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าในกล้องถ่ายรูป ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ปายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 448,400 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกกรวด อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนย์ส่ง
เสริมอาชีพ  เครื่องเสียงไร้สายของเทศบาล อาคาร
อเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  และสถานที่ในกิจการเทศบาลอื่นๆ  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกกรวด และสถานที่ในกิจการเทศบาลอื่นๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกกรวด  สถานที่ของเทศบาลหรือในความดูแลของ
เทศบาล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น  ค่า
เช่า  ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่า
ธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     ในกิจการของเทศบาลฯ  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม  ได้แก่ ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ
 เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อ
ปี)  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,220,840 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,220,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,412,040 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,412,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,232,040 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน เละเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง  3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน  1
  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 1
 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหน่ง ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000
  บาท
  - เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 596,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 14,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท

วันที่พิมพ : 27/8/2564  14:54:45 หน้า : 4/20

108



รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยสินค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ  ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปายประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเปนสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติด
ตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งโทรศัพท  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเปนต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุม เช่น การประชุมสภาท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมประชาคม เปนต้น โดยมี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ    
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราช
การ พ.ศ.2540

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าปายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 11
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร  รถยนต  ฯลฯ  และเปน   ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผ่นปายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นปายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นทขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส  เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส
คอมเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วนชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตู้เก็บอุปกรณดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระว่ายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน       คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น  เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แกสหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอ
เทป เลนสซูม กระเป๋าในกล้องถ่ายรูป ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ปายประชาสัมพันธ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรีการด ฟิลมสไสด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ     
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) 
ฯลฯ   
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการไปรษณีย ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  ในกิจการของเทศบาลฯ  
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซตของเทศบาลตําบลโคกกรวดเปน
รายปี และอื่น ๆ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

งบลงทุน รวม 1,212,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,212,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,900 บาท  เปนเงิน  11,800 บาท
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 18 ข้อ 7
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ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก  จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,000 บาท  เปนเงิน  10,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบ
ประมาณ  จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  ดังนี้
    1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้มีความเปนระเบียบ
เรียบร้อย
    2) เหตุผลความจําเปน : จัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ใช้จัดเก็บเอกสาร
    3) ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ : เอกสารมีความเปนระเบียบ
เรียบร้อย/ค้นหาง่าย
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 18 ข้อ 8
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ตู้เหล็กแบบบานกระจก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานกระจก   จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ 5,000 บาท  เปนเงิน  5,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบ
ประมาณ  จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  ดังนี้
    1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้มีความเปนระเบียบ
เรียบร้อย
    2) เหตุผลความจําเปน : จัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการ
ใช้จัดเก็บเอกสาร
    3) ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ : เอกสารมีความเปนระเบียบ
เรียบร้อย/ค้นหาง่าย
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 18 ข้อ 9

ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,092,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400  ซีซี  หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า  110  กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  เปนกระบะสําเร็จรูป  ห้องโดยสารเปนแบบดับ
เบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสามิต  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 - ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 19 ข้อ 12
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถประชาสัมพันธพร้อมติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถประชาสัมพันธ
พร้อมติดตั้ง  จํานวน  1  ชุด ราคา  50,000 บาท ประกอบ
ด้วย    
  1.เครื่องขยายเสียง ดิจิตอล,แอคโค,บลูทูธ พร้อมช่อง
เสียบ USB ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W  จํานวน 1 ชุด
  2.ลําโพงฮอรน  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว กําลังขยายไม่น้อย
กว่า 150 W จํานวน 4 ตัว
  3.ไมคไร้สาย (จํานวน 2 ตัว) จํานวน 1 ชุด
  4.เครื่องเล่น DVD/mp3  จํานวน 1 เครื่อง
  5.ชุดคานสําหรับติดตั้งลําโพงฮอรน (ทําจากสแตนเลสและอลูมิ
เนียม) จํานวน 1 ชุด
  6.อุปกรณสายไฟสําหรับติดตั้งพร้อมค่าติดตั้ง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบ
ประมาณ  จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  ดังนี้
    1) วัตถุประสงค : เพื่อใช้ประชาสัมพันธข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
    2) เหตุผลความจําเปน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชา
สัมพันธข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
    3) ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เทศบาลประชาสัมพันธ
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 19 ข้อ 13
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart  TV จํานวน 8,900 บาท

 - เพื่อเปนค่าจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี แบบ Smart  TV  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  เปนเงิน 8,900  บาท  ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  แสดง
ด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่า 2 ช่อง  เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง  ช่อง
ต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร  มีตัวรับสัญญาณ Digital  ในตัว
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 20 ข้อ 15
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network   แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

 -  เพื่อจ่ายเปนเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network   แบบที่ 2  (38 หน้า/นาที)  จํานวน   
  2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท  เปนเงิน  30,000 บาท  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38
 หน้าต่อนาที (ppm)
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 /1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 18 ข้อ 11
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  4,300 บาท  เปนเงิน  4,300
  บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
  - เปนเครื่องเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 18 ข้อ 10
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,914,560 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 4,914,560 บาท
งบบุคลากร รวม 4,008,060 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,008,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,670,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง   จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 2 ตําแหน่ง
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตรา
เดือนละ3,500 บาท จํานวน 1 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท   
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท 
(3) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000  บาท 
 - เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 548,520 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ประจําปี  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12
  เดือน   ดังนี้
(1)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2)  ลูกจ้างประจํา  (พนักงานเก็บเงิน)    จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,480 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีค่าจ้างถึงขั้นสูง ของ
ลูกจ้างประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ลูกจ้างประจํา  (พนักงานเก็บเงิน) จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 644,760 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน 4  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 852,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4่) พ
.ศ.2562
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปายประชาสัมพันธ์ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเปนสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติด
ตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเปนต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุม เช่น การประชุมสภาท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมประชาคม เปนต้น โดยมี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองคลัง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเปนผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกจ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นปายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองคลัง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วนชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระว่ายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํา
กลั่น  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(กองคลัง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้แก่  ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท
วัดไข้) สําลี และผ้าพันแพล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพ่นหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าในกล้องถ่ายรูป ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ปายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ     
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ   
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 044-305433  และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
(กองคลัง)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ในกิจการของ
เทศบาลฯ  
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 54,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานของกองคลัง  จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  เปนเงิน 3,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานประมาณ จึง
ขออนุมัติซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22  มิถุนายน 2552 ดังนี้
   1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงาน
   2) เหตุผลความจําเปน : ต้องการทดแทนของเดิมที่ชํารุดไม่คุ้ม
ค่าแก่การซ่อมแซม
  3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 17 ข้อ 2
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 29,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 5 หลัง ๆ
 ละ 5,900 บาท  เปนเงิน  29,500 บาท
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 17 ข้อ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เปนเงิน 22,000
 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 4MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz  และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก ไม่น้อยกว่า  10 แกน หรือ
  2) ในกรรีที่มีหน่วยหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  รวม
ในระดับ (Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State 
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Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี่จอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1.366 x768 Pixel   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 17 ข้อ 3

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  15:02:15 หน้า : 17/17

141



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 355,320 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,309,470 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,309,470 บาท
งบบุคลากร รวม 2,294,880 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,294,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักป้องกันและบรรทาสาธารณภัย จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ประจําป  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12
  เดือน    
(1) ลูกจ้างประจํา (พนักงานประจํารถน้ํา)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,480 บาท

 เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีค่าจ้างถึงขั้นสูง ของ
ลูกจ้างประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ลูกจ้างประจํา  (พนักงานประจํารถน้ํา) จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,433,040 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานดับ
เพลิง ทักษะ)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถ
ยนต์ ทักษะ)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน 6 ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  15:07:13 หน้า : 3/11

145



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานดับ
เพลิง ทักษะ)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถ
ยนต์ ทักษะ)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน 6 ตําแหน่ง
(4) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 814,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,590 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 49,590 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป     
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบอรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนจัดทําโครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  เทศกาลขึ้นปใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอื่น ๆ เช่นค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ 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
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆตามโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบล

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 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
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 2/2563
 หน้า 2 ข้อ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพให้รอดจากการจมน้ํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าล่วงเวลาผู้ปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  ฯลฯ  และเปน   ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิด
กันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ใส่สาร
เคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัติ อปพร. บัตรประ
จํา อปพร. เข็มครื่องหมาย อปพร.
ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ วาล์วน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า (เช่นสายฉีด , ถัง , ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ได้แก่  สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือ
พาหนะ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

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

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์พื้นฐาน เบอร์ 044-305333  และให้
หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
เโทรศัพท์ ค่าบํารงรักษาสาน  ฯลฯ  ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกกรวด ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง)  เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท่ายของรถ
บรรทุกขยะ  เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดอรลิก ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  15:07:13 หน้า : 11/11

153



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,832,970 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,832,970 บาท
งบบุคลากร รวม 1,323,360 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,323,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,143,360 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท   
(2) หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท 
 - เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 509,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,610 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 11,610 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปายประชาสัมพันธ์ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเปนสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติด
ตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเปนต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุม เช่น การประชุมสภาท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมประชาคม เปนต้น โดยมี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล   โคกกรวด โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร์     เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน     ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่า
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 2
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โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลโคกกรวดต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึง    ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น         ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
สําหรับชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา สําหรับชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 (กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 3

โครงการเพิ่มความรู้ภาคฤดูร้อนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มความรู้ภาคฤดู
ร้อนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การจัด
กิจกรรม ศึกษาดูงาน จัดเข้าค่าย โดยจ่ายเปนค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
 ให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 หน้า 2 ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงค์ปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติดในชุมชน ศึกษาดูงาน จัดเข้าค่าย โดยจ่ายเปนค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  ฯลฯ  และเปน   ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นปายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วนชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระว่ายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม  ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระบทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้  ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าในกล้องถ่ายรูป ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ปายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้
แบดมินตัน    ไม้เทนนิส เชือกกระโดด  ดาบสองมือ ตะกร้าหวาย
แชร์บอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุ่มน้ําหนัก  เสาตาข่าย
กีฬา เช่น เสาตาข่ายตะกร้อ เสาตาช่ายวอลเลย์บอล  ห่วงบาสเก็ต
บอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวย
ปล้ํา ยูโด  ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล เปน
ต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์
บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ   
(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการศึกษา  ได้แก่ หุ่นเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดาน
ไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ชอล์ค ปากกา
ไวท์บอร์ด ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,797,980 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,797,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,503,660 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,503,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,200,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ครู    จํานวน  4  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 279,360 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก  ทักษะ )  จํานวน  2
  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก ทักษาะ)  จํานวน  2
  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 2,795,720 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,810 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 74,810 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 744,330 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝีกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วม
งานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่า
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้
จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาลและหรือจัดการศึกษาภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 2
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โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมผู้
ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปาย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 6

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สําหรับผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เช่น กระดาษ สติกเกอร์ สี ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 13
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โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรับสมัครนัก
เรียนใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ  การตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปาย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 3
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมไทย เพื่อการสืบทอดประเพณีทางศาสนาขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 57 ลําดับที่ 4
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

จํานวน 28,810 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 67 คน อัตราคนละ 430 บาท เปน
เงิน 28,810  บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 12

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 20,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 67 คน อัตราคนละ 300 บาท เปน
จํานวนเงิน 20,100 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 59 ลําดับที่ 11
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการส
อน

จํานวน 113,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียน     การสอน (รายหัว) ให้
กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็ก
เล็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จํานวน 67 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท  เปนเงิน 113,900 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือเรียน จํานวน 13,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าหนังสือเรียน ให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 67 คน อัตราคนละ 200 บาท  เปน
เงิน 13,400 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 13,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา-ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 67  คน อัตราคนละ 200 บาท  เปน
เงิน 13,400  บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564 
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 58 ลําดับที่ 10

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน

จํานวน 344,720 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน โดยมีค่าใช้จ่าย
เปนค่าจ้างเหมาการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 67 คน อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 344,715 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลําดับที่ 20
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา-เงินอุดหนุนสําหรับ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 คนๆละ 10,000
 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ลําดับที่ 20

ค่าวัสดุ รวม 1,886,580 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นปายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,804,580 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วนชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟา กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระว่ายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ  ตั้งไว้ 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 ศูนย์ ก่อนประถมศึกษา จํานวน 67
 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เปนเงิน 128,385.40
 บาท และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนตําบลโคกกรวดในระดับก่อน
ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ข้อมูล ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 
จํานวน 833 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เปน
เงิน 1,596,194.60 บาท  ตั้งไว้  1,724,580 บาท
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม  ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  น้ํามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระบทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้  ปุ๋ย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าในกล้องถ่ายรูป ปายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ปายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ 
(กองการศึกษา)    
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วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้
แบดมินตัน    ไม้เทนนิส เชือกกระโดด  ดาบสองมือ ตะกร้าหวาย
แชร์บอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุ่มน้ําหนัก  เสาตาข่าย
กีฬา เช่น เสาตาข่ายตะกร้อ เสาตาช่ายวอลเลย์บอล  ห่วงบาสเก็ต
บอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวย
ปล้ํา ยูโด  ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล เปน
ต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์
บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ   
(กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุการศึกษา  ได้แก่ หุ่นเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดาน
ไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ชอล์ค ปากกา
ไวท์บอร์ด ฯลฯ
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (บ้านโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด)  และในที่สาธารณะอื่นๆ 
(กองการศึกษา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด (บ้านโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด) และอื่น ๆ 
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,498,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,498,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด จํานวน 3,498,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนัก
เรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 833 คน ในอัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
2) รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ
.2564 
(กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,496,220 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,496,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,978,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,978,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,687,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือนของสายงานบริหาร  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท   
(2) หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท
(3) หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 500,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,220 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  ค่าจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปายประชาสัมพันธ์ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเปนสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติด
ตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  15:46:01 หน้า : 6/12

193



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อจ่ายเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเปนต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุม เช่น การประชุมสภาท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ประชุมประชาคม เปนต้น โดยมี
ค่าใช้จ่าย ได้แก่  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสีย
ในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ   ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 4
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โครงการเมืองน่าอยู่และการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองน่าอยู่ และ
การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม    ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปาย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว6248
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 122 ลําดับที่ 1

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

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพ
เทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน สนามออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพ
เทศบาล โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน สนามออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 17,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่ง
ล้อม  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  เปนเงิน 6,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานประมาณ จึง
ขออนุมัติซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22  มิถุนายน 2552 ดังนี้
   1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้ใช้ในการปฏิบัติงาน
   2) เหตุผลความจําเปน : ต้องการทดแทนของเดิมที่ชํารุดไม่ค้ม
ค่าแก่การซ่อมแซม
  3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 34 ข้อ 4
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ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,900 บาท  เปนเงิน  11,800 บาท
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 35 ข้อ 5

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  15:46:01 หน้า : 12/12

199



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,567,060 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,567,060 บาท
งบบุคลากร รวม 717,960 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 717,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 717,960 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักวิชาการสุขาภิบาล     จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการสาธารณสุข    จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 489,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,100 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือด
ออก และบริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์        ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม     ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 4396 ลว 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 70 ลําดับที่ 4
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุขในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสาธารณสุขในชุมชนประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม อบรม  ศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ลําดับที่ 3
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายในการจัดอบรมและบริการประชาชน ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่า
เข็มฉีดยา ค่ายาคุมกําเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  ฯลฯ  และเปน   ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้แก่  ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท
วัดไข้) สําลี และผ้าพันแพล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพ่นหมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระบทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้  ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเปาในกล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  15:52:28 หน้า : 9/10

208



งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 360,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 18ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท ตามโครงการดังนี้
1) โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) โครงการพัฒนาสุขาภิบาล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ลําดับที่ 8
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 326,560 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 326,560 บาท
งบบุคลากร รวม 171,360 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 171,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 155,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค หรือ
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจําเป็น  ค่ารักษาพยาบาล  ค่า
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จําเป็น  ช่วยเหลือเงินทุนประกอบ
อาชีพ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ถึงฉบับปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207
  ลงวันที่  14  เมษายน  2563  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
 หน้า 1 ข้อ 1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,036,380 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,036,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,930,380 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,930,380 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 466,680 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจําปี  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน  
(1)  ลูกจางประจํา (พนักงานประจําขับรถขยะ) จํานวน  1
  ตําแหนง
(2)  ลูกจางประจํา  (คนงานประจํารถขยะ) จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคา
จาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 23,700 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ กรณีคาจางถึงขั้นสูง ของ
ลูกจางประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)  ลูกจางประจํา (พนักงานประจําขับรถขยะ) จํานวน  1
  ตําแหนง
(2)  ลูกจางประจํา  (คนงานประจํารถขยะ) จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคา
จาง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,296,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 4 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน 3
 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 4 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  5  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานประจํารถขยะ)  จํานวน 3
 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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งบดําเนินงาน รวม 2,006,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอกจาง
ฝังกลบขยะ และจางเหมาบริการตางๆ และอื่นๆ 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ในการกําจัดขยะมูฝอย จํานวน 960,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและคาใชจาย
อื่นๆในการกําจัดขยะมูลฝอย 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีสวนรวม โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คาถังขยะ คากาก
น้ําตาล  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 125 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนางานรักษา
ความสะอาดและระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม    คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาถังขยะ คากากน้ําตาล  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
จัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําจัดมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 125 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  ฯลฯ  และเปน   คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวนชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า กระติก
น้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตูเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระวายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ คอน คีม  ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งราน  น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํา
กลั่น  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เข็มขัด
หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิด
กันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอ ใสสาร
เคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัติ อปพร. บัตรประ
จํา อปพร. เข็มครื่องหมาย อปพร.
ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง)  เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุกขยะ  เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดอรลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,365,660 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,365,660 บาท
งบบุคลากร รวม 434,760 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 434,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 266,760 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน     จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 930,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)  ตั้งไว้ 10,900  บาท  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจํา   
(สํานักปลัดเทศบาล)
 -  ค่าตอนแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตั้งไว้  120,000 บาท
    เพื่อจ่ายเปนค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  ได้แก่  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง  ที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เดือนละ  5,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  จํานวน  อปท.ละ 2 คน
 เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่  21 เมษายน  2564  เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเปนค่าใช้
จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้
จ่ายสําหรับการอบรมสัมมนา  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้ารับการฝก
อบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 9

โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามโครงการสําหรับพัฒนาชีวิตผู้
สูงอายุ ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม     ค่า
พาหนะ  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น
ตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัด
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 
 หน้า  12   ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของผู้นํา
ชุมชน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เช้า
ร่วมโครงการ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์ทัศนศึกษาดู
งาน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับเจ้าหน้าที่  ค่าใช้จ่ายเปด – 
ปด การฝกอบรม  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในโครงการส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม
สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้ารับการฝก
อบรม  ค่าวัสดุ ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 5
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โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบ
อาชีพของกลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขต
เทศบาล  การอบรมและศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมการจัดทําแแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมจัดทําแผน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝก
อบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ลําดับที่ 9
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม  ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท แยกเป็น 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณี
ลอยกระทงโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 3
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โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน  รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 4

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการงานวันเด็กแห่ง
ชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน   รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
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แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 113 ลําดับที่ 2

โครงการประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเพณีเข้า
พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่า
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมา            จัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่าย  ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 114 ลําดับที่ 5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,267,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,267,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,189,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,189,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,712,280 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายการโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) นายช่างโยธา   จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน 1 ตําแหน่ง ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000
  บาท  
(3) หัวหน้าฝายการโยธาจํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,280 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างภารกิจ  (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 2 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 25,140 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 2 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 903,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองช่าง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  ตามสิทธิที่ควรจะได้
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองช่าง)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองช่าง)

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณูปโภค จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทําฐานข้อมูลด้านสาธารณูปโภค    โดยประกอบด้วย  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  เอกสารสําหรับผู้เข้า
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และแก่ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 7 ข้อ 4
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โตรงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านไฟฟ้าส่องสว่าง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทําฐานข้อมูลด้านไฟฟ้า   โดยประกอบด้วย  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  เอกสารสําหรับผู้เข้า
การฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และแก่ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(กองช่าง)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 7 ข้อ 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์  ฯลฯ  และเปน   ค่าบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั้งหรือแขวน กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก  ผ้าใบติดในสํานักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยา
สามัญประจําบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร เทป  ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลาพานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วนชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก็ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถัง
น้ํา  ผงซักซอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน หัวดูดตระกอนสระว่ายน้ํา วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  19:56:45 หน้า : 9/13

249



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน  คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํา
กลั่น  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อ
ลื่น  ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระบทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ขาตั้งกล้อง ขา
ตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าในกล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ     
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิด
กันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ใส่สาร
เคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัติ อปพร. บัตรประ
จํา อปพร. เข็มครื่องหมาย อปพร.
ฯลฯ
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  Ram คัตซี
ทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร์ (Router) 
ฯลฯ   
(กองช่าง)

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

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์พื้นฐานของการช่าง  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 2,175,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,175,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 2,125,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  6  ตัน  6
  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  6,000  ซี.ซี.   หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า  170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเท
ท้าย ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4  ลูกบาศก์หลา  น้ําหนักของรถ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและ
เครื่องปรับอากาศ  จํานวน 1 คัน  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 - ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 36 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง)  เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท่ายของรถ
บรรทุกขยะ  เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดอรลิก ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,572,790 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 6,572,790 บาท
งบบุคลากร รวม 1,046,490 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,046,490 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นายช่างโยธา จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(กองช่าง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ประจําป  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน  12
  เดือน 
(1) ลูกจ้างประจํา  (คนงาน)    จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,870 บาท

 เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีค่าจ้างถึงขั้นสูง ของ
ลูกจ้างประจํา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ลูกจ้างประจํา  (คนงาน) จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,160 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําป ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างก่อสร้าง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  4)
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ช่างก่อสร้าง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 2,024,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป)  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เปนรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป     
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 1,606,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,606,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website, 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมันสัตว์  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ปายประชาสัมพันธ์ ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่น ๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเปนสิ่งก่อสร้าง  ค่าติดตั้งไฟฟาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติด
ตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ     
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม  ชะแลง
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 3,502,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,502,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. (ทั้งสองฝั่งถนน)  บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 
4) ชุมชนสุขใจ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 701,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.60
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 91 เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 418 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาวรวม  182
 เมตร (ทั้งสองฝั่งถนน)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 7 ข้อ 6

ก้อสร้างท่อระบายน้ํา  พร้อมก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 23 ถึงที่ดินของนางชนก  เทียนขุนทด หมู่ที่ 6 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 1,612,900 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาด 0.60 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ํา จํานวน 22  บ่อ  ความยาวรวม 220 เมตร  พร้อมก่อ
สร้างถนน คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ความยาวรวม 190
 เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,115 ตารางเมตร
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 50 (2)
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 8 ข้อ 9
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ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณจากถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาล
ตําบลโคกกรวด(ด้านทิศตะวันออก) เชื่อมกับระบบระบายน้ําเดิม 
(ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 1 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนคราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 240,300 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.40
 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาวรวม  108  เมตร 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 8 ข้อ 8

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา 
บริเวณถนนเทศบาล 24 (ซอย 2) ชุมชนสุขใจ หมู่ที่ 6 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 557,600 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.60 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  ยาว  89  เมตร  หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 409 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40
 เมตร  ความยาวรวม  179 เมตร (ทั้งสองฝั่งถนน)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 8 ข้อ 7
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ปรับปรุงระบบไฟฟา บริเวณที่สาธารณะประโยชน์สระหนองหว้า หมู่
ที่ 1 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงระบบไฟฟา ประกอบด้วย ติดตั้งโคม
ไฟฟาแสงสว่าง จํานวน 26 ชุด  ติดตั้งตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟา จํานวน 1 ชุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม 4/2564
 หน้า 6 ข้อ 1

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 139,900 บาท

-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว260 ลงวันที่  5  มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ค่าดิน ค่าปุ๋ย ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว4723  ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 121 ลําดับที่ 2
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,526,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,526,600 บาท
งบกลาง รวม 17,526,600 บาท

งบกลาง รวม 17,526,600 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 843,400 บาท

 -  เพื่อกอสรางตลาดสดโคกเพชร ตามสัญญาเลข
ที่ 1412/101/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และบันทึกตอ
ทายสัญญา ลงวันที่  25  มกราคม  2564  เปนการชําระหนี้ปที่ 2
  เปนเงิน 930,713.48 บาท แยกเปน 
เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย 843,180.48  บาท 
ดอกเบี้ย 87,533.-  บาท 
จึงตั้งงบประมาณไว 843,400.- บาท (กองคลัง) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 87,600 บาท

 -  เพื่อกอสรางตลาดสดโคกเพชร ตามสัญญาเลข
ที่ 1412/101/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และบันทึกตอ
ทายสัญญา ลงวันที่  25  มกราคม  2564  เปนการชําระหนี้ปที่ 2
  เปนเงิน 930,713.48 บาท แยกเปน 
เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย 843,180.48  บาท 
ดอกเบี้ย 87,533.-  บาท 
จึงตั้งงบประมาณไว 87,600.- บาท (กองคลัง) 

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:27:53 หนา : 1/8

264



เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 305,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จาง ในอัตรารอยละหาของคาจาง ไดตั้งงบประมาณคาจาง
พนักงานจางและคาครองชีพ จํานวน 6,098,784 บาท จึงตั้งเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคมไว 305,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557 เรื่อง  การจายเงินเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10  กรกฏาคม  2557  เรื่อง ประกาศ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อ
ใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม - ธันวาคม)  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561 เรื่อง  การตั้งงบประมาณ
สมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการสถานธนานุ
บาล
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,029,600 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่
ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดจากประกาศบัญชีรายชื่อ 
 -  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง เรื่อง การซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,080,800 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยใชฐานขอมูลจํานวนคน
พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดจากประกาศบัญชีรายชื่อ 
 -  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง เรื่อง การซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการสังึมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ใหแกผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูที่ยากจน หรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน
เองได โดยผูป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท
ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน จํานวน 5 รายๆละ 500 บาทตอเดือน
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง เรื่อง การซัก
ซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการสังึมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและ
ใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
เทานั้น เชน การปองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดตอ
-  เปนไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
(สํานักปลัดเทศบาล, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, กองชาง )
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 67,200 บาท

สําหรับจายใหแกสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งจายใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 1/ 6 ของรายรับจริงในปที่ลวงมา
แลว (ไมรวมเงินกู) จายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แตทั้งนี้ไมเกิน 500,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555) รายรับ
จริงปที่ลวงมา (ป 2563) จํานวน  70,344,164.59 บาท หัก   
1. เงินกู (ก.ส.ท.)  จํานวน             -    บาท
2. เงินจายขาดเงินสะสม จํานวน   445,000.00  บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  28,913,996.00 บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จํานวน 52,324.00  บาท
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน  743,400.00  บาท
รวมหักทั้งสิ้น 30,154,720.00 บาท
คงเหลือยอดเงินที่นํามาคํานวณ 40,189,444.59 บาท
คํานวณไดดังนี้                    67,116.37 บาท
ดังนั้นจึงตั้งไว                    67,200.00 บาท
(กองคลัง)

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบแกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล
โคกกรวด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว5202
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 266,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา รายนางสม
ศรี  ฤทธิ์สูงเนิน เดือนละ  9,030  บาท
(กองคลัง)
- สําหรับจายเปนเงินบําเน็จรายเดือนลูกจางประจํา รายนายสมพา
ร  ชัยโยรม  เดือนละ  13,134.48  บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,290,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น โดยคํานวณ รอยละสามจากยอดประมาณการรายรับโดย
ไมรวมเงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0819.2
/ว1212  ลงวันที่ 20  เมษายน 2563 
(กองคลัง)

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ใน
อัตราไมนอยกวารอยละ  50 ของงบประมาณที่ไดรับจากสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามนัยหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1110  ลงวันที่  3  เมษายน  2550 เรื่องการดําเนิน
งานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหแกทายาทของพนักงานเทศบาลซึ่งถึงแกความตาย
ระหวางรับราชการโดยจายเปนเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็ม
เดือนที่พนักงานเทศบาลผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความ
ตาย และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงิน
ประจําตําแหนงที่ตองฝ่าอันตรายเปนปกติ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสูรบ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับปราบปรามผูกระทําผิด ใหรวม
เงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวน 3
 เทาดวย
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหแกทายาทของพนักงานจางซึ่งถึงแกความตายระหวาง
รับราชการโดยจายเปนเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่
ลูกจางประจําผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหแกทายาทของลูกจางประจําซึ่งถึงแกความตาย
ระหวางรับราชการโดยจายเปนเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็ม
เดือนที่ลูกจางประจําผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 87,600

คาชําระหนี้เงินกู 843,400

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการประปา

100,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการสถานธนานุบาล

1,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

305,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,080,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 14,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,029,600

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

67,200

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 87,600

คาชําระหนี้เงินกู 843,400

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการประปา

100,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จายกิจการสถานธนานุบาล

1,500,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

305,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,080,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 14,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,029,600

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

67,200

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

266,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,290,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

266,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,290,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น

300,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 841,920 308,040 466,680

คาตอบแทนพนักงานจาง 968,760 1,433,040 387,360 108,000 171,360 1,296,000 168,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

8,067,860 355,320 2,343,660 2,405,760 266,760

เงินประจําตําแหนง 367,200 60,000 103,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

151,200 67,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

84,000 180,000 36,000 12,000 144,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

18,480 18,480 23,700

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 156,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 20,000 10,000 120,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

248,550 49,590 86,420 34,320 5,200 36,000 130,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 214,560 1,831,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 859,440 5,391,960

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

2,010,180 15,449,540

เงินประจําตําแหนง 78,000 608,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

218,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

61,140 517,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

12,870 73,530

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 156,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 210,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

51,000 641,980

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 6/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

170,000 10,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 130,000 100,000 10,000 5,000 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000 10,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 490,000 10,000 50,000

คาจางเหมาบริการแรง
งานของบุคคลภายนอก

30,000

คาใชจายในการชวย
เหลือประชาชน

150,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 30,000 38,000 45,000

คาธรรมเนียมและคาใช
จายอื่น ๆ ในการกําจัด
ขยะมูฝอย

960,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 7/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

50,000 230,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 595,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,606,000 2,156,000

คาจางเหมาบริการแรง
งานของบุคคลภายนอก

30,000

คาใชจายในการชวย
เหลือประชาชน

150,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 353,000

คาธรรมเนียมและคาใช
จายอื่น ๆ ในการกําจัด
ขยะมูฝอย

960,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 8/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการ
ฝีกอบรม

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

250,000 12,000 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบอรม

20,000

โครงการการจัดการน้ํา
เสียในชุมชน

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด

100,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด

50,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 9/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการ
ฝีกอบรม

20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 317,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบอรม

20,000

โครงการการจัดการน้ํา
เสียในชุมชน

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด

100,000

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด

50,000

โครงการงานประเพณี
วันลอยกระทง

100,000 100,000

โครงการงานประเพณี
สงกรานต์

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 10/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ

70,000

โครงการงานวันเด็กแหง
ชาติ

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีสวนรวม

40,000

โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

20,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

30,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสําหรับชุมชน

70,000

โครงการจางนักเรียน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

30,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่น

100,000

โครงการติดตั้งและ
เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง

50,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 11/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการงานพระราชพิธี 
 รัฐพิธีและวันสําคัญของ
ชาติ

70,000

โครงการงานวันเด็กแหง
ชาติ

100,000 100,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีสวนรวม

40,000

โครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

20,000

โครงการจัดงานวันปิยม
หาราช

30,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสําหรับชุมชน

70,000

โครงการจางนักเรียน
ปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

30,000

โครงการจิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่น

100,000

โครงการติดตั้งและ
เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง

50,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

50,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 12/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาคมเมือง
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

30,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

10,000

โครงการประเพณีเขา
พรรษา

โครงการปลูกหญาแฝก 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

40,000

โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน

10,000

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิดอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบล

130,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 13/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาคมเมือง
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

30,000

โครงการประชุมผู
ปกครอง

10,000

โครงการประเพณีเขา
พรรษา

50,000 50,000

โครงการปลูกหญาแฝก 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

40,000

โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน

10,000

โครงการฝึกซอมดับ
เพลิง

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิดอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบล

130,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 14/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนางาน
รักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย

50,000

โครงการพัฒนาชีวิตผูสูง
อายุ ผูดอยโอกาส และ
ผูพิการ

80,000

โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลดาน
สาธารณูปโภค

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผูนําชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพใหรอดจากการ
จมน้ํา

40,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 15/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนางาน
รักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย

50,000

โครงการพัฒนาชีวิตผูสูง
อายุ ผูดอยโอกาส และ
ผูพิการ

80,000

โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลดาน
สาธารณูปโภค

100,000 100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชน

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของผูนําชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพใหรอดจากการ
จมน้ํา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มความรูภาค
ฤดูรอนและฝึกทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน

80,000

โครงการเมืองนาอยูและ
การสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม

60,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรับสมัครนัก
เรียนใหม

5,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 40,000

โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

100,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 17/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่มความรูภาค
ฤดูรอนและฝึกทักษะ
กีฬาขั้นพื้นฐาน

80,000

โครงการเมืองนาอยูและ
การสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม

60,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพ
ติด

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรับสมัครนัก
เรียนใหม

5,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 40,000

โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

100,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 18/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 28 
กรกฎาคม

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแมแหง
ชาติ

100,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 50,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

20,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย

5,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 19/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

20,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 28 
กรกฎาคม

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแมแหง
ชาติ

100,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 50,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่

20,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ในชุมชน

200,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

28,810

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนัก
เรียน

20,100

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียน
การสอน

113,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

13,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณ์การ
เรียน

13,400

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 21/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ในชุมชน

200,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

28,810

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนัก
เรียน

20,100

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียน
การสอน

113,900

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

13,400

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณ์การ
เรียน

13,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน

344,720

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

80,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

โครงการอบรมการจัด
ทําแแผนชุมชน

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

50,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

100,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 23/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหาร
กลางวัน

344,720

โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

80,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

150,000 150,000

โครงการอบรมการจัด
ทําแแผนชุมชน

30,000

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

50,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับ พรบ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

30,000

โตรงการพัฒนาฐาน
ขอมูลดานไฟฟ้าสอง
สวาง

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 20,000 10,000 30,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 20,000

วัสดุการศึกษา 15,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 310,000 45,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000 10,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 160,000 1,809,580 80,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 280,000 60,000 50,000 400,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,000 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 40,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมใหความ
รูเกี่ยวกับ พรบ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540

30,000

โตรงการพัฒนาฐาน
ขอมูลดานไฟฟ้าสอง
สวาง

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 200,000 290,000

วัสดุการเกษตร 20,000 60,000

วัสดุการศึกษา 15,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 505,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 65,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 2,054,580

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 880,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 260,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 240,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 550,000 70,000 50,000

วัสดุอื่น 10,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 10,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,500 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 54,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,400

คาไฟฟ้า 400,000 70,000 200,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

200,000 100,000

เกาอี้ทํางาน 3,000 6,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 40,000 710,000

วัสดุอื่น 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000 17,500

คาบริการไปรษณีย์ 54,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,400

คาไฟฟ้า 670,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 350,000

เกาอี้ทํางาน 9,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 28/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network   แบบที่ 2

30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถ
ประชาสัมพันธ์พรอมติด
ตั้ง

50,000

ตูเหล็ก 2 บาน 41,300 11,800

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 10,000

ตูเหล็กแบบบานกระจก 5,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)  แบบ Smart 
 TV

8,900

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,092,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน 
6 ลอ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 29/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network   แบบที่ 2

30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถ
ประชาสัมพันธ์พรอมติด
ตั้ง

50,000

ตูเหล็ก 2 บาน 53,100

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 10,000

ตูเหล็กแบบบานกระจก 5,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)  แบบ Smart 
 TV

8,900

รถบรรทุก (ดีเซล) 1,092,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน 
6 ลอ

2,125,000 2,125,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 30/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. (ทั้ง
สองฝั่งถนน)  บริเวณ
ถนนเทศบาล 24 (ซอย 
4) ชุมชนสุขใจ หมูที่ 6 
ตําบลโคกกรวด  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางทอระบายน้ํา  
พรอมกอสรางถนน คสล
. บริเวณถนนเทศบาล 
23 ถึงที่ดินของนางชนก 
 เทียนขุนทด หมูที่ 6 
ตําบลโคกกรวด  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.บริเวณจากถนน
ทางเขาตลาดสด
เทศบาลตําบล
โคกกรวด(ดานทิศตะวัน
ออก) เชื่อมกับระบบ
ระบายน้ําเดิม (ดานทิศ
เหนือ) หมูที่ 1 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมือง
นคราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 31/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนน คสล. (ทั้ง
สองฝั่งถนน)  บริเวณ
ถนนเทศบาล 24 (ซอย 
4) ชุมชนสุขใจ หมูที่ 6 
ตําบลโคกกรวด  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

701,600 701,600

กอสรางทอระบายน้ํา  
พรอมกอสรางถนน คสล
. บริเวณถนนเทศบาล 
23 ถึงที่ดินของนางชนก 
 เทียนขุนทด หมูที่ 6 
ตําบลโคกกรวด  อําเภอ
เมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

1,612,900 1,612,900

กอสรางรางระบายน้ํา 
คสล.บริเวณจากถนน
ทางเขาตลาดสด
เทศบาลตําบล
โคกกรวด(ดานทิศตะวัน
ออก) เชื่อมกับระบบ
ระบายน้ําเดิม (ดานทิศ
เหนือ) หมูที่ 1 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมือง
นคราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา

240,300 240,300

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 32/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พรอมกอ
สรางรางระบายน้ํา 
บริเวณถนนเทศบาล 24 
(ซอย 2) ชุมชนสุขใจ 
หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์สระหนองหวา 
หมูที่ 1 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

360,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

3,498,600

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 33/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

139,900 139,900

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พรอมกอ
สรางรางระบายน้ํา 
บริเวณถนนเทศบาล 24 
(ซอย 2) ชุมชนสุขใจ 
หมูที่ 6 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

557,600 557,600

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์สระหนองหวา 
หมูที่ 1 ตําบลโคกกรวด  
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา

250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

360,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

3,498,600

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 34/36
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

รวม 17,526,600 19,400,610 3,309,470 9,630,950 4,063,280 326,560 4,036,380 1,365,660

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 35/36

306



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 350,000 11,840,490 150,000 72,000,000

วันที่พิมพ์ : 7/8/2564  14:10:21 หนา : 36/36
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 8,150,000 6,500,000

คาบริการประจําเดือน 0 0 468,000 348,000

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 0 172,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 50,000

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 180,000 0

คาปรับการผิดสัญญา 0 0 0 10,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 20,000 20,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 0 100,000

ผลประโยชน์อื่น

คาธรรมเนียม 0 0 132,000 0

คาปรับ 0 0 10,000 0

คาแรง 0 0 40,000 0

รวมรายรับ 0 0 9,000,000 7,200,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 397,000 446,000

งบบุคลากร 0 0 2,534,520 2,852,880

งบดําเนินงาน 0 0 5,165,080 3,181,120

งบลงทุน 0 0 903,400 720,000
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งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 9,000,000 7,200,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,200,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 7,200,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 6,500,000 บาท

โดยตั้งรับไว้น้อยกวาปีที่ผานมา

คาบริการประจําเดือน จํานวน 348,000 บาท

โดยตั้งรับไว้น้อยกวาปีที่ผานมา

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จํานวน 172,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงงประมาณ พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ย รวม 50,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคึยงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดวาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  7,200,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 446,000 บาท

งบกลาง รวม 446,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 52,000 บาท

-  เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันให้กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
นครราชสีมา ได้ตั้งงบประมาณค่าจ้างพนักงานจ้างและค่าครอง
ชีพ จํานวน 1,025,160 บาท จึงตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน
สังคมไว้ 52,000 บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
(กองการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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สํารองจ่าย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและ
ให้นําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น เช่น การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ
-  เป็นไปตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
(กองการประปา)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 374,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยคํานวณ ร้อยละสามจากยอดประมาณการรายรับโดย
ไม่รวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0819.2
/ว1212  ลงวันที่ 20  เมษายน 2563 
(กองการประปา)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 137,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา  รายนาย
สันทัด บุญยฤทธิ์รักษา เดือนละ  11,415  บาท
(กองการประปา)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 21,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเป็นค่าภาษีที่ต้องชําระตามที่กฎหมายกําหนด
(กองการประปา)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตาม
ระเบียบที่กําหนด
(กองการประปา)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,852,880 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,852,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,441,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน  เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก่
พนักงานเทศบาล  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
(กองการประปา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสายงานบริหาร  ดังนี้  
(1) ผู้อํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหน้าฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน         12 เดือน เป็นเงิน 18,000  บาท   
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 - 2566)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12
 เดือน
(กองการประปา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ดังนี้
  (1) ลูกจ้างประจํา (เจ้าพนักงานการประปา)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
-ตามแนบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท. และ กบต. เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้  จํานวน  12  เดือน
(กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็ม
ขั้น  ดังนี้
  (1) ลูกจ้างประจํา (เจ้าพนักงานการประปา) จํานวน  1
  ตําแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566) คํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
(กองการประปา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 941,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
งานจ้างทั่วไป     โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
ประปา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา)  จํานวน  2
  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน  5 ตําแหน่ง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566) คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
(กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
ประปา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป  (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา)  จํานวน  2
  ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน  5 ตําแหน่ง
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566) คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
(กองการประปา)
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,181,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,330 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จํานวน 147,330 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล
เป็นกรณีพิเศษ    (เงินรางวัลประจําป)  ตามประกาศ ก.ท.จ
.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558   เป็นไป
ตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการประปา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
(กองการประปา)

ค่าใช้สอย รวม 124,790 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,790 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานของบุคคลภาย
นอก  และจ้างเหมาบริการ  ต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้างขุดซ่อมท่อ
ประปา  ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาและค่าจ้างอื่น ๆ  ที่
จําเป็นต้องใช้ในงานนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินที่ขอดับท่อลอดใต้ทางรถไฟระหว่าง
สถานีกุดจิก -      โคกกรวด  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในงานนี้
(กองการประปา)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของ
เทศบาล  ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน ประชุม เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้
จ่ายในการประชุมราชการ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/0766  ลงวันที่  5
  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
(กองการประปา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ      
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ      เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ      เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ    เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองการประปา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(กองการประปา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค  สมุด ซองเอกสาร เทป
ใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุด น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     
(กองการประปา)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ     
(กองการประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แก้วน้ํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  ผงซักฟอก สบู่  น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน สารส้ม คลอรีน ฯลฯ 
(กองการประปา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองการประปา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ        ถัง
น้ํามัน  ไฟเบรค อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองข้าง รถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
(กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ
(กองการประปา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบสโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:18:52 หน้า : 12/19

323



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ได้แก่ ฟล์ม ม้วน
เทป พู่กัน สี ไม้อัด แผ่นปาย และค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ เม
มโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
(กองการประปา)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
(กองการประปา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, D
igital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หมึก แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
(กองการประปา)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ได้แก่ ค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอก
ควัน ค่ามิเตอร์น้ํา ค่ามิเตอร์ไฟฟา และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
ประเภทรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
(กองการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,654,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในโรงสูบน้ําดิบ  น้ําดี  ของการประปา
เทศบาลตําบล     โคกกรวด  
(กองการประปา)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 650,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดิบคลองส่งน้ํากรมชลประทาน
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาส่วนภูมิภาค
(กองการประปา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบล
โคกกรวดและอื่น ๆ
(กองการประปา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลฯ  
(กองการประปา)
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งบลงทุน  เป็นเงิน 720,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

1. เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน   1,500 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน  จํานวน 1
 เครื่อง    
(ตั้งตามราคาท้องตลาด)
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
 หน้า 39 ข้อ 8
2. พัดลมโคจนติดผนังพร้อมติดตั้ง  จํานวน 1
 เครื่อง   จํานวน  2,500  บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาด  16  นิ้ว  ติดผนัง
นพร้อมติดตั้ง     
จํานวน  1  เครื่อง  (ตั้งตามราคาท้องตลาด)
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
 หน้า 39 ข้อ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 33,400 บาท
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1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  22,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
     + มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามาถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หน่วย
    + หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดี่ยวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB
    + หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใด อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB 
     + มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
     + มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
     + มี  DVD -  RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
     + มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( N์etwork Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง

     + มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
     + มีแปนพิมพ์และเมาส์
     + มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
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ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
  หน้า 38 ข้อ 3
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบ
ที่  1 (28 หน้า/นาที) จํานวน    8,900 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
     + มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     + มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
 หน้าต่อนาที (PPM)
     + สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
     + มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
     + มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     + มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n) 
ได้
     + มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
     + สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legel และ Custom
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
 หน้า 39 ข้อ 5
3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA   จํานวน  2,500  บาท
จํานวน 1 เครื่อง
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     + มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
     + สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์พื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564
 หน้า 38 ข้อ 4

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 682,600 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 682,600 บาท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสี
รั้ว จํานวน  500,000  บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสี
รั้ว  บริเวณสํานักงานการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด  หมู่ที่ 3
 ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 106 ข้อ 13
2. โครงการขุดลอกบ่อพักตะกอน  จํานวน  182,600  บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกบ่อพักตะกอน  บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
(กองการประปา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 106 ข้อ 14
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบล
โคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 0 400,000

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 0 0 0 10,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 1,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 0 1,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 0 1,500,000

รวมรายรับ 0 0 0 1,912,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2562 2563
ประมาณการ

2564 2565
งบกลาง 0 0 0 75,000

งบบุคลากร 0 0 0 902,000

งบดําเนินงาน 0 0 0 935,000

งบลงทุน 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 0 1,912,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,912,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,912,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ

กําไรจากการจําหน่ายทรัพยหลุดจํานํา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ

ดอกเบี้ย รวม 1,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับอื่น ๆ

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการจากยอดค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการสถานธนานุ
บาลระยะเริ่มแรก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,912,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 75,000 บาท

งบกลาง รวม 75,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 70,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 58,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยคํานวณ ร้อยละสามจากยอดประมาณการรายรับโดย
ไม่รวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 12,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเปนค่าภาษีที่ต้องชําระตามที่กฎหมายกําหนด

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานสถานธนานุบาล

งบบุคลากร  เป็นเงิน 902,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 902,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างประจําสําหรับพนักงานสถานธนานุ
บาล จํานวน 5 อัตรา 
1) ผู้จัดการ
2) พนักงานบัญชี
3) พนักงานรักษาของ
4) พนักงานเขียนตั๋ว
5) พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 152,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้จัดการสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบฯ  จํานวน  60,000  บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้กับพนักงานสถาน
ธนานุบาล  จํานวน  92,000  บาท

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 935,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 537,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่สถานธนานุบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนสําหรับพนักงานท้องถิ่นที่มาช่วย
เหลือกิจการสถานธนานุบาล กรณีตําแหน่งว่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานสถานนุบาลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานสถานธนานุบาลที่
มีสิทธิและครอบครัวเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายเปนคําตอบแทน
ให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์รับจํานําที่เก็บรักษา

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบแก่พนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อย
ละ 10 ของเงินค่าจ้างตามระเบียบฯ

ค่าอาหาร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการสําหรับพนักงานสถาน
ธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนกรรมการ และพนักงานสถานธนานุ
บาลในวันประมูลทรัพย์หลุด

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 53,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ตรวจทรัพย์ประเภทเงินรางวัล

ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 60,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  ซึ่งมิใช่เปนการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์และสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการสถาน
ธนานุบาล

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าประกันทรัพย์สินของสถานธนานุบาล

ค่าสอบบัญชี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี
และรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 88,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักสําหรับพนัก
งานสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในวันสถาปนาสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของสถานธนานุบาลให้
สามารถได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน เปนต้น

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเปนค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้
สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่าย
นี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า และ
อื่น ๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น น้ํายาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและเชื้อเพลิงต่าง ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์และแถบพิมพ์ ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ  ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ และค่าจัดส่งเอกสารดวงตราไปรษณีย์
ของสถานธนานุบาล
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ดและค่าเครื่อง
สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าห้องสัญญาณดาวเทียม เปน
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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