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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโคกกรวด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
โคกกรวด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 159,758,113.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 190,596,978.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 36,355,182.56 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 5 โครงการ รวม 
3,740,055.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 106 โครงการ รวม 18,165,869.26 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 2,651,816.71 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 73,149,863.76 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,773,992.95 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,386,863.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 2,851,018.56 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 57,193.71 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 50,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 32,733,384.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 34,297,309.88 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,022,456.00 บาท
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2.3 รายจายจริง จํานวน 45,877,205.99 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 15,464,727.99 บาท

งบบุคลากร จํานวน 18,011,568.83 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,696,909.17 บาท

งบลงทุน จํานวน 230,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,454,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 20,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 291,456.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 832,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 7,605,139.74 บาท

รายจายจริง จํานวน 6,702,326.49 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 13,072,148.73 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,556,140.94 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,212,746.27 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,773,992.95 1,916,500.00 1,733,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,386,863.70 2,006,400.00 1,349,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,851,018.56 3,700,000.00 2,735,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,193.71 92,100.00 50,100.00

หมวดรายได้จากทุน 50,100.00 0.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,119,168.92 7,715,000.00 5,918,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 32,733,384.96 35,285,000.00 32,882,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,733,384.96 35,285,000.00 32,882,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 34,297,309.88 29,000,000.00 34,300,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34,297,309.88 29,000,000.00 34,300,000.00

รวม 73,149,863.76 72,000,000.00 73,100,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,466,827.99 17,526,600.00 17,052,300.00

งบบุคลากร 18,011,568.83 26,938,410.00 26,878,200.00

งบดําเนินงาน 8,696,909.17 16,414,790.00 14,612,400.00

งบลงทุน 230,000.00 7,261,600.00 9,662,700.00

งบเงินอุดหนุน 3,454,000.00 3,858,600.00 4,894,400.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 45,879,305.99 72,000,000.00 73,100,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,602,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,553,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,175,960

แผนงานสาธารณสุข 4,066,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 283,750

แผนงานเคหะและชุมชน 4,243,010

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,086,750

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,655,090

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,052,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 73,100,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,052,300 17,052,300
    งบกลาง 17,052,300 17,052,300

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,721,880 1,557,960 3,927,420 336,360 13,543,620
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,873,560 1,557,960 3,927,420 336,360 10,695,300

งบดําเนินงาน 2,989,850 685,750 957,250 73,750 4,706,600
    ค่าตอบแทน 371,450 103,750 280,750 73,750 829,700

    ค่าใช้สอย 1,420,000 390,000 300,000 0 2,110,000

    ค่าวัสดุ 750,000 185,000 325,000 0 1,260,000

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

งบลงทุน 69,100 8,900 74,700 0 152,700
    ค่าครุภัณฑ์ 69,100 8,900 74,700 0 152,700

งบเงินอุดหนุน 200,000 0 0 0 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 0 0 0 200,000

รวม 10,980,830 2,252,610 4,959,370 410,110 18,602,920

หน้า : 2/10

9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 1,833,540 1,833,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,833,540 1,833,540

งบดําเนินงาน 720,420 720,420
    ค่าตอบแทน 129,000 129,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

    ค่าวัสดุ 226,420 226,420

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

รวม 2,553,960 2,553,960

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,343,280 1,516,200 2,859,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,343,280 1,516,200 2,859,480

งบดําเนินงาน 408,000 2,574,080 2,982,080
    ค่าตอบแทน 30,000 62,200 92,200

    ค่าใช้สอย 260,000 673,260 933,260

    ค่าวัสดุ 118,000 1,748,620 1,866,620

    ค่าสาธารณูปโภค 0 90,000 90,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,334,400 4,334,400
    เงินอุดหนุน 0 4,334,400 4,334,400

รวม 1,751,280 8,424,680 10,175,960

หน้า : 4/10
11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,013,840 771,480 2,785,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,013,840 771,480 2,785,320

งบดําเนินงาน 478,600 442,340 920,940
    ค่าตอบแทน 33,600 17,340 50,940

    ค่าใช้สอย 180,000 230,000 410,000

    ค่าวัสดุ 25,000 195,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 240,000 0 240,000

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

รวม 2,492,440 1,573,820 4,066,260

หน้า : 5/10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 176,400 176,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 176,400 176,400

งบดําเนินงาน 107,350 107,350
    ค่าตอบแทน 7,350 7,350

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

รวม 283,750 283,750

หน้า : 6/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,949,760 1,949,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,949,760 1,949,760

งบดําเนินงาน 2,193,250 2,193,250
    ค่าตอบแทน 173,250 173,250

    ค่าใช้สอย 1,360,000 1,360,000

    ค่าวัสดุ 660,000 660,000

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

รวม 4,243,010 4,243,010

หน้า : 7/10
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 457,680 457,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 457,680 457,680

งบดําเนินงาน 629,070 629,070
    ค่าตอบแทน 139,070 139,070

    ค่าใช้สอย 460,000 460,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

รวม 1,086,750 1,086,750
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000
    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

รวม 230,000 230,000

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,253,840 1,018,560 3,272,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,253,840 1,018,560 3,272,400

งบดําเนินงาน 1,081,690 891,000 1,972,690
    ค่าตอบแทน 478,690 41,000 519,690

    ค่าใช้สอย 280,000 450,000 730,000

    ค่าวัสดุ 315,000 400,000 715,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,000 0 8,000

งบลงทุน 50,000 9,360,000 9,410,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,360,000 9,360,000

รวม 3,385,530 11,269,560 14,655,090

หน้า : 9/10
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

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

รวม 150,000 150,000

หน้า : 10/10
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,602,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,553,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,175,960

แผนงานสาธารณสุข 4,066,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 283,750

แผนงานเคหะและชุมชน 4,243,010

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,086,750

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 230,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,655,090

แผนงานการเกษตร 150,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,052,300

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 73,100,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัด
นครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 83,257,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 73,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 10,157,000 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 776,000

งบบุคลากร 4,118,640

งบดําเนินงาน 4,434,360

งบลงทุน 720,000

งบรายจายอื่น 108,000

รวมรายจ่าย 10,157,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายทองแม้น  จรโคกกรวด)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด

เห็นชอบ

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

(นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการ
แทน      ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,060.00 3,070.00 16,000.00 -81.25 % 3,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 20,388.66 500.00 3,900.00 % 20,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 104,636.45 511,923.29 700,000.00 -27.14 % 510,000.00
     ภาษีป้าย 993,273.00 1,238,611.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,113,969.45 1,773,992.95 1,916,500.00 1,733,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,645.40 9,806.70 6,000.00 58.33 % 9,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 896,260.00 929,430.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 12,000.00 14,400.00 12,000.00 20.00 % 14,400.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 4,200.00 0.00 100.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,020.00 1,920.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 62,748.00 21,276.00 65,000.00 -67.69 % 21,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 620.00 980.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 800.00 38,300.00 1,000.00 3,400.00 % 35,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 869,209.00 354,256.00 900,000.00 -61.11 % 350,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 2,040.00 450.00 2,000.00 -75.00 % 500.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:39:25 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

65,650.00 2,600.00 70,000.00 -96.43 % 2,500.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

39,500.00 0.00 40,000.00 -97.50 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,540.00 3,070.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,265.00 765.00 1,200.00 -45.83 % 650.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 200.00 410.00 200.00 75.00 % 350.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,959,497.40 1,386,863.70 2,006,400.00 1,349,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 2,300,380.00 2,213,790.00 2,300,000.00 -8.70 % 2,100,000.00
     ดอกเบี้ย 1,359,817.77 637,228.56 1,400,000.00 -54.64 % 635,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,660,197.77 2,851,018.56 3,700,000.00 2,735,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 6,600.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 58.00 62.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 87,030.00 57,131.71 86,000.00 -41.86 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 93,688.00 57,193.71 92,100.00 50,100.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 50,100.00 0.00 100.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 50,100.00 0.00 50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 629,787.28 637,707.94 650,000.00 -3.08 % 630,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,578,658.44 17,405,760.43 18,000,000.00 -2.78 % 17,500,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:39:25 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,142,300.85 3,455,412.98 3,300,000.00 6.06 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 181,960.65 183,324.84 185,000.00 0.00 % 185,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,486,943.18 5,746,223.16 6,000,000.00 -4.17 % 5,750,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 86,885.92 87,232.24 100,000.00 -15.00 % 85,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 48,758.17 31,729.37 50,000.00 -36.00 % 32,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

6,149,364.00 5,185,994.00 7,000,000.00 -25.71 % 5,200,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,304,658.49 32,733,384.96 35,285,000.00 32,882,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,913,996.00 34,297,309.88 29,000,000.00 18.28 % 34,300,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,913,996.00 34,297,309.88 29,000,000.00 34,300,000.00
รวมทุกหมวด 69,046,007.11 73,149,863.76 72,000,000.00 73,100,000.00

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:39:25 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 73,100,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,733,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 510,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,349,900 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 9,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 14,400 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 21,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 650 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 350 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,735,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 635,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,100 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 32,882,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 630,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,500,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 185,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,750,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 32,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 5,200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 34,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,300,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 790,711.67 822,615.1 850,000 1.94 % 866,500

คาชําระดอกเบี้ย 153,439.41 108,098.38 81,000 -33.95 % 53,500

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 227,780 160,671 285,000 7.02 % 305,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,600 11,800 13,000 15.38 % 15,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 2,382,800 800,000 100,000 200 % 300,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการสถานธนา
นุบาล

0 0 1,500,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,179,200 9,345,300 10,029,600 2 % 10,229,700

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,026,400 1,985,600 2,080,800 -6.57 % 1,944,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 7,000 6,000 14,000 -14.29 % 12,000

เงินสํารองจาย 64,246.99 279,411.37 500,000 0 % 500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 1,290,000 -10 % 1,161,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 367,160 219.21 % 1,172,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 84,655.5 82,492.86 67,200 -5.36 % 63,600

คาเริ่มดําเนินกิจการสถานธนานุบาล
เทศบาล

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

265,300 232,000 300,000 0 % 300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

961,300 1,380,000 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 108,360 252,839.28 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมงบกลาง 16,262,793.57 15,466,827.99 17,657,760 17,052,300
รวมงบกลาง 16,262,793.57 15,466,827.99 17,657,760 17,052,300
รวมงบกลาง 16,262,793.57 15,466,827.99 17,657,760 17,052,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานงบกลาง 16,262,793.57 15,466,827.99 17,657,760 17,052,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

756,000 489,460.65 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 116,951.61 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 116,951.61 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

216,000 146,601.29 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,620,000 1,266,703.01 1,555,120 0.01 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 2,136,668.17 2,848,240 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,737,968 2,370,280 3,810,200 3.54 % 3,945,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

122,733 95,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 196,233 155,200 229,200 0 % 229,200

คาจางลูกจางประจํา 264,660 282,300 293,400 4.99 % 308,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 215,409.68 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 23,934.41 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,561,594 3,142,324.09 4,724,000 4,873,560
รวมงบบุคลากร 6,633,594 5,278,992.26 7,572,240 7,721,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 290,199.38 163,250 -22.66 % 126,250

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบาน 79,733.33 64,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 60,000 132 % 139,200

รวมค่าตอบแทน 132,398.33 382,399.38 339,250 371,450
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 242,569.33 250,246.57 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,725 6,100 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลา  ชอ
ดอกไม

1,600 0 0 0 % 0

 โครงการจางนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียน

26,850 23,800 30,000 -100 % 0

 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 42,825 0 20,000 -100 % 0

 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 52,347 0 0 0 % 0

 โครงการวันขึ้นปีใหม 28,070.25 24,757.9 30,000 -100 % 0

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 170,445.49 42,017.21 0 0 % 0

 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 9,750 5,800 10,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

0 236,457.99 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 100,791 20,900 100,000 0 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 180,000 -44.44 % 100,000

โครงการงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการงานวันพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาติ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 28,980 29,880 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปลูกหญาแฝก 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกหญาแฝก 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพ
ติด

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันขึ้นปีใหม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

0 98,780 50,000 -100 % 0

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช

72,840 0 0 0 % 0

โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

16,000 15,560 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 6/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

128,624 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 

0 68,551 100,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี

62,486 0 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน

0 39,525 60,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วัน
แมแหงชาติ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา วันแม
แหงชาติ

71,942 40,100 50,000 -100 % 0

โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 7/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

450 900 400,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 41,498.44 87,360 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,127,793.51 990,735.67 1,600,000 1,420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 345,196 325,900 400,000 -37.5 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,490 8,760 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 246,895 164,320 200,000 -45 % 110,000

วัสดุกอสราง 11,514.27 0 40,000 -50 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,303.2 54,705.2 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 147,948 113,568.1 180,000 0 % 180,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 182,960 136,130 140,000 -35.71 % 90,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 948,306.47 803,383.3 1,060,000 750,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 8/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 329,389.8 330,338.77 400,000 0 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,533.7 15,870.24 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,510.77 5,072.45 6,000 0 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 14,124 20,400 0 % 20,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 359,842.27 365,405.46 448,400 448,400
รวมงบดําเนินงาน 2,568,340.58 2,541,923.81 3,447,650 2,989,850

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ (ชุดรับแขก) 18,000 0 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน 6,000 0 0 0 % 0

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

เกาอี้ทํางานแบบพนักพิงสูง 32,000 0 0 0 % 0

เกาอี้นวม 0 0 8,500 -100 % 0

เกาอี้สํานักงาน 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องซีลปากถุง 0 0 2,400 -100 % 0

เครื่องนับธนบัตร 0 0 43,300 -100 % 0

ชั้นวางหนังสือเหล็ก 0 0 5,800 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 9/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 0 0 23,200 -100 % 0

ตูเก็บของอเนกประสงค์ 0 0 20,400 -100 % 0

ตูนิรภัย 0 0 50,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 27,500 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก   10,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็กชนิด 15 ลิ้นชัก 0 0 24,000 -100 % 0

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

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 17,100 0 % 17,100

ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 13,400 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 8,500 -100 % 0

โตะทํางานเหล็ก 24,000 0 0 0 % 0

โตะพับเอนกประสงค์ 0 0 18,000 -100 % 0

โทรศัพท์สํานักงาน 0 0 1,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น 13,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19  นิ้ว)

0 43,800 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 10/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,000

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

0 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 143,400 62,600 244,800 69,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางป้ายแหลงเรียนรูงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น

39,700 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39,700 0 0 0
รวมงบลงทุน 183,100 62,600 244,800 69,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 11/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายเพื่อเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัยประเมินผลหรือการพัฒนาระบบตาง ๆ

20,000 20,000 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไป 9,405,034.58 7,903,516.07 11,264,690 10,980,830
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,005,120 789,250 1,150,640 19.76 % 1,377,960

เงินประจําตําแหนง 24,000 42,000 60,000 0 % 60,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,149,120 951,250 1,330,640 1,557,960
รวมงบบุคลากร 1,149,120 951,250 1,330,640 1,557,960

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 12/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 14,800 195.61 % 43,750

คาเชาบาน 0 0 30,000 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 7,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,000 7,400 44,800 103,750
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 166,444 37,335.25 160,000 25 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 150 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20,306 7,516 50,000 0 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

16,130 8,290 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ. 
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

10,290 0 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 13/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ
.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องตน

14,420 6,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,590 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 229,180 59,641.25 350,000 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,549 29,235 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,100 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 18,900 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,380 420 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,955 78,485 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 120,784 111,240 235,000 185,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,000 5,000 0 0 % 0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,000 5,000 7,000 7,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 14/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 360,964 183,281.25 636,800 685,750
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 3,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

ตูเหล็ก 3 ลิ้นชัก 0 0 10,000 -100 % 0

ตูเหล็กแบบบานกระจก 0 0 5,000 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถประชาสัมพันธ์พรอม
ติดตั้ง

0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  แบบ Smart 
 TV 

0 0 8,900 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 15/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network   แบบที่ 2    

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์   

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่1 (28 หนา/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 1,253,400 8,900
รวมงบลงทุน 11,000 0 1,253,400 8,900

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,521,084 1,134,531.25 3,220,840 2,252,610
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,499,820 1,685,990 2,590,300 3.76 % 2,687,820

เงินประจําตําแหนง 46,500 60,000 78,000 0 % 78,000

คาจางลูกจางประจํา 507,600 535,380 548,520 3.96 % 570,240

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 16/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 3,078 18,480 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 469,807.74 585,282.58 644,760 -15.73 % 543,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,258.07 42,524.73 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,555,985.81 2,912,255.31 3,928,060 3,927,420
รวมงบบุคลากร 2,555,985.81 2,912,255.31 3,928,060 3,927,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 70,500 68.44 % 118,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบาน 10,800 47,400 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 26,800 64,300 220,500 280,750
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 17/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 88,940 46,934 50,000 0 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดของเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 0 100 % 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,289.07 9,509.09 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 110,471.07 56,443.09 210,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 168,842 185,431 190,000 -21.05 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 785.86 3,500 42.86 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,706.6 19,730 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,995 50,728.5 51,500 6.8 % 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 123,890 124,380 170,000 -52.94 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 348,433.6 381,055.36 450,000 325,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 1,500 0 % 1,500

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 18/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 54,324 33,790 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,543.8 35,009.8 51,500 51,500
รวมงบดําเนินงาน 541,248.47 536,808.25 932,000 957,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 3,000 3,000 300 % 12,000

ตูเหล็ก 2 บาน 22,000 22,000 29,500 35.25 % 39,900

โตะทํางาน 0 5,000 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 38,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,900 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * 

21,900 0 0 0 % 0

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

0 35,200 0 100 % 17,800

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 19/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 106,700 65,200 54,500 74,700
รวมงบลงทุน 106,700 65,200 54,500 74,700

รวมงานบริหารงานคลัง 3,203,934.28 3,514,263.56 4,914,560 4,959,370
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 205,320 63.82 % 336,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 205,320 336,360
รวมงบบุคลากร 0 0 205,320 336,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 13,750

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 73,750
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 73,750

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 20/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 3,500 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 35,500 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 240,820 410,110
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,130,052.86 12,552,310.88 19,640,910 18,602,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 234,520 -0.32 % 233,760

คาจางลูกจางประจํา 295,800 308,040 308,040 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 21/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 6,156 18,480 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,159,869.67 1,228,980 1,433,040 1.26 % 1,451,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 152,957.74 154,880 180,000 -17.43 % 148,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,608,627.41 1,698,056 2,174,080 1,833,540
รวมงบบุคลากร 1,608,627.41 1,698,056 2,174,080 1,833,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 49,590 23.01 % 61,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 69,590 129,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 35,240 53,280 70,000 -57.14 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบอรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

13,000 6,925 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 22/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกซอมดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกซอมดับเพลิง 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบล

116,391.4 0 130,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 0 100 % 70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการจม
น้ํา

0 0 0 100 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการจม
น้ํา

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,720 21,242 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 200,351.4 81,447 430,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 24,096.4 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,950.4 39,654.5 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 728 20,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุจราจร 0 0 100,000 -53.58 % 46,420

รวมค่าวัสดุ 85,774.8 59,954.5 280,000 226,420

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 23/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 1,687.35 1,620.25 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,687.35 1,620.25 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 287,813.55 143,021.75 784,590 720,420

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 3,500 -100 % 0

โตะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 235,500 0
รวมงบลงทุน 10,000 0 235,500 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 24/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,906,440.96 1,841,077.75 3,194,170 2,553,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,906,440.96 1,841,077.75 3,194,170 2,553,960

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 308,640 333,060 1,143,360 1.74 % 1,163,280

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

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

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 428,640 453,060 1,323,360 1,343,280
รวมงบบุคลากร 428,640 453,060 1,323,360 1,343,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 11,610 72.27 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 21,610 30,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 25/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

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

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,000 0 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 12,000 0 % 12,000

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล
โคกกรวดตานยาเสพติด

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบล
โคกกรวดตานยาเสพติด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน 0 0 0 100 % 70,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มความรูภาคฤดูรอนและฝึก
ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 

0 0 80,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 26/54

51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเพิ่มความรูภาคฤดูรอนและฝึก
ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

97,290 7,850 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 105,882 7,850 370,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 11,231 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,140 1,800 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสราง 2,868.67 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,700 35,000 0 % 35,000

วัสดุการศึกษา 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 4,008.67 20,731 118,000 118,000
รวมงบดําเนินงาน 109,890.67 28,581 509,610 408,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 538,530.67 481,641 1,832,970 1,751,280

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 27/54
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,056,780 859,440 1,200,300 1.46 % 1,217,880

คาตอบแทนพนักงานจาง 145,920 226,010 279,360 -1.8 % 274,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 13,500 24,610 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,200 1,110,060 1,503,660 1,516,200
รวมงบบุคลากร 1,216,200 1,110,060 1,503,660 1,516,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 74,810 -30.22 % 52,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 84,810 62,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 7,800 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝีกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 28/54
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โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชุมผูปกครอง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมผูปกครอง 7,875 0 10,000 -100 % 0

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 9,610 0 10,000 -100 % 0

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม 1,800 900 5,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 4,430 0 20,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย 4,986 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

0 0 0 100 % 23,220

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียน

0 0 0 100 % 16,200

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 29/54
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา-คาจัดการเรียนการสอน

0 0 0 100 % 91,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา-คาหนังสือเรียน

0 0 0 100 % 10,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา-คาอุปกรณ์การเรียน

0 0 0 100 % 10,800

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน

0 0 0 100 % 370,440

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

30,960 25,370 28,810 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียน

21,600 17,700 20,100 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาจัดการเรียนการสอน

122,400 122,400 113,900 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาหนังสือเรียน

14,400 11,800 13,400 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-คาอุปกรณ์การเรียน

14,400 11,800 13,400 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน

352,800 352,800 344,720 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 30/54
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา-เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 625,261 550,570 744,330 673,260
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 32,540 16,582 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 66,204 57,830 1,804,580 -7.64 % 1,666,620

คาอาหารเสริม (นม) 1,746,428.88 1,359,581.3 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 9,095 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,854,267.88 1,433,993.3 1,886,580 1,748,620
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 51,563.23 47,691.49 70,000 14.29 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,885.17 2,397.87 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,448.4 50,089.36 80,000 90,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 31/54
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รวมงบดําเนินงาน 2,534,977.28 2,034,652.66 2,795,720 2,574,080
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางของ 12 ชอง 24,000 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 30,000 0 0 0 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด

3,505,920 3,454,000 3,498,600 -100 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนตําบล
โคกกรวด

0 0 0 100 % 4,334,400

รวมเงินอุดหนุน 3,505,920 3,454,000 3,498,600 4,334,400
รวมงบเงินอุดหนุน 3,505,920 3,454,000 3,498,600 4,334,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,311,097.28 6,598,712.66 7,797,980 8,424,680
รวมแผนงานการศึกษา 7,849,627.95 7,080,353.66 9,630,950 10,175,960

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 32/54
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,105,622.26 1,190,820 1,687,800 2.11 % 1,723,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

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

เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 71,035.72 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 8,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,360,022.26 1,404,255.72 1,978,200 2,013,840
รวมงบบุคลากร 1,360,022.26 1,404,255.72 1,978,200 2,013,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 25,220 33.23 % 33,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,220 33,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 43,080 41,952 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 33/54
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,025 2,000 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการลดการใชพลังงานไฟฟ้าเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

11,130 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 22,220 0 45,000 0 % 45,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการการจัดการน้ําเสียครัวเรือน  19,258 0 0 0 % 0

โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเมืองนาอยูและการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม

49,354.4 36,169.2 60,000 -100 % 0

โครงการเมืองนาอยูและการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 153,067.4 80,121.2 210,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,286.3 12,119.2 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 7,286.3 12,119.2 25,000 25,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 170,522.9 181,358.96 200,000 0 % 200,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 24,218.38 25,424.27 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 194,741.28 206,783.23 240,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 355,094.98 299,023.63 500,220 478,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 3,000 6,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 2,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

0 8,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,900 14,600 17,800 0
รวมงบลงทุน 13,900 14,600 17,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,729,017.24 1,717,879.35 2,496,220 2,492,440
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 567,960 35.83 % 771,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 567,960 771,480
รวมงบบุคลากร 0 0 567,960 771,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 9,100 90.55 % 17,340

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,100 17,340
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

0 0 0 100 % 60,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

97,700.5 47,966.36 100,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุข
ในชุมชน 

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุข
ในชุมชน

0 0 0 100 % 60,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของแกนนํา
สาธารณสุขในชุมชน

14,970 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ

5,850 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบา

59,542 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

0 65,309 80,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 60,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 300 5,000 900 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 178,062.5 113,575.36 285,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,847 55,966 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,020 692.29 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,962.8 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,930 18,628 30,000 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 23,680 4,750.8 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,070 35,490 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 158,509.8 115,527.09 195,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 336,572.3 229,102.45 489,100 442,340

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

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

รวมเงินอุดหนุน 360,000 0 360,000 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 360,000 0 360,000 360,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 696,572.3 229,102.45 1,417,060 1,573,820
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,425,589.54 1,946,981.8 3,913,280 4,066,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 171,360 2.94 % 176,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 171,360 176,400
รวมงบบุคลากร 0 0 171,360 176,400

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 38/54

63



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,200 41.35 % 7,350

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,200 7,350
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน 0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 155,200 107,350

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 326,560 283,750
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 326,560 283,750

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 753,600 490,490 365,520 -39.33 % 221,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 14,139 23,700 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจาง 1,070,835.5 943,006.44 976,000 32.79 % 1,296,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 120,000.01 105,230.1 144,000 200 % 432,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,944,435.51 1,552,865.54 1,509,220 1,949,760
รวมงบบุคลากร 1,944,435.51 1,552,865.54 1,509,220 1,949,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 36,000 75.69 % 63,250

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 103,380 109,800 120,000 -8.33 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 103,380 109,800 156,000 173,250
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 873,420 923,233 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภาย
นอก

0 0 30,000 0 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ในการกํา
จัดขยะมูฝอย

0 0 960,000 0 % 960,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม 31,880 3,000 40,000 -50 % 20,000
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โครงการพัฒนางานรักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 113,490.41 110,114.26 320,000 -6.25 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,018,790.41 1,036,347.26 1,400,000 1,360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 95,230 47,650 40,000 100 % 80,000

วัสดุกอสราง 42,538.03 22,030.23 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 56,106.2 71,995.75 230,000 -47.83 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 363,060.7 391,965.6 590,000 -32.2 % 400,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 27,420 29,615 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 584,354.93 563,256.58 920,000 660,000
รวมงบดําเนินงาน 1,706,525.34 1,709,403.84 2,476,000 2,193,250

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

พวงขางรถจักรยานยนต์ 0 0 9,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 90,500 10.5 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 100,000
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,650,960.85 3,262,269.38 4,085,220 4,243,010
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,650,960.85 3,262,269.38 4,085,220 4,243,010

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 235,680 253,620 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 307,680 319,945 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 11,160 3,215 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 554,520 576,780 0 0
รวมงบบุคลากร 554,520 576,780 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 554,520 576,780 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 266,760 6.66 % 284,520

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 168,000 3.07 % 173,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 434,760 457,680
รวมงบบุคลากร 0 0 434,760 457,680
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 130,900 6.24 % 139,070

รวมค่าตอบแทน 0 0 130,900 139,070
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 0 0 0 100 % 70,000

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

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชุมชน

0 234,251.92 225,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 470,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 72,900 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการอบรมการจัดทําแแผนชุมชน 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 142,963 234,251.92 855,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 142,963 234,251.92 1,015,900 629,070

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 142,963 234,251.92 1,450,660 1,086,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 697,483 811,031.92 1,450,660 1,086,750
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 30,000

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 219,483 204,572.85 0 0 % 0

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 189,954 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีเขาพรรษา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีเขาพรรษา 49,556.65 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 458,993.65 204,572.85 60,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 458,993.65 204,572.85 60,000 230,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 458,993.65 204,572.85 60,000 230,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 458,993.65 204,572.85 60,000 230,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,109,580 904,310 1,372,280 28.62 % 1,765,080

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

คาจางลูกจางประจํา 207,180 214,560 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 4,284 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 799,354.83 830,650 374,280 2.23 % 382,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 84,710.97 78,190 25,140 11.93 % 28,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,242,825.8 2,073,994 1,849,700 2,253,840
รวมงบบุคลากร 2,242,825.8 2,073,994 1,849,700 2,253,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 33,000 980.88 % 356,690

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 17,000 17.65 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 30,000 140 % 72,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 53,000 -43.4 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 25,000 29,800 133,000 478,690
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,182.8 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 4,500 0 40,000 0 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการพัฒนาฐานขอมูลดาน
สาธารณูปโภค

0 0 100,000 -100 % 0

โตรงการพัฒนาฐานขอมูลดานไฟฟ้าสอง
สวาง

0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,500 21,144.15 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 16,000 23,326.95 490,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,512 30,012 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 47/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 29,400 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 97,383.4 57,759.4 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุการเกษตร 4,001.8 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 83,125 116,820 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 212,022.2 233,991.4 305,000 315,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 10,000 -70 % 3,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.8 1,219.8 15,000 8,000
รวมงบดําเนินงาน 254,242 288,338.15 943,000 1,081,690

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 12,000 0 0 0 % 0

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

ตูเก็บแฟ้มเอกสารแบบแผนกั้น 4 ชั้น   15,000 0 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก   10,000 20,000 0 0 % 0

เหล็กแบบ 2 บาน   16,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 48/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

ใบมีดดันดินชนิดติดหนารถฟาร์มแทรกเตอร์ 49,000 0 0 0 % 0

ผานบุกเบิก ชนิดรถฟาร์มแทรกเตอร์  26,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19  นิ้ว)

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับงาน
ประมวลผล  

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 6,200 0 0 % 0

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

0 17,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 132,100 87,600 2,175,000 50,000
รวมงบลงทุน 132,100 87,600 2,175,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,629,167.8 2,449,932.15 4,967,700 3,385,530

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 49/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 297,900 -7.67 % 275,040

คาจางลูกจางประจํา 0 0 214,560 5.09 % 225,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 12,870 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 485,160 -0.64 % 482,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,046,490 1,018,560
รวมงบบุคลากร 0 0 1,046,490 1,018,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 318,000 -87.11 % 41,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 318,000 41,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,606,000 -71.98 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,606,000 450,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 50/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 59,154.95 200,000 0 % 200,000

วัสดุกอสราง 1,305.4 204,792.66 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 1,305.4 263,947.61 400,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 1,305.4 263,947.61 2,324,000 891,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงาน
เทศบาลโคกกรวด  บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกกรวด  หมูที่ 6 ต
.โคกกรวด  อ.เมืองนครราชสีมา จ
.นครราชสีมา

0 0 0 100 % 9,000,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางป้ายโครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

313,000 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

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

0 0 701,600 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 51/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

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

0 0 1,612,900 -100 % 0

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

0 0 240,300 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ําคสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล 12  

638,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 1  

234,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 10     

491,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 24  

452,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนเทศบาล 3 

341,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ
ถนนซอยละลมหมอ 4  

390,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 52/54

77



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

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

0 0 557,600 -100 % 0

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน์สระหนองหวา หมูที่ 1 ตําบล
โคกกรวด  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา

0 0 250,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 139,900 157.33 % 360,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,859,000 0 3,502,300 9,360,000
รวมงบลงทุน 2,859,000 0 3,502,300 9,360,000

รวมงานก่อสร้าง 2,860,305.4 263,947.61 6,872,790 11,269,560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,489,473.2 2,713,879.76 11,840,490 14,655,090

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 53/54
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 0 100 % 150,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0 200,000 -100 % 0

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 200,000 150,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 200,000 150,000

รวมทุกแผนงาน 52,871,415.58 45,879,305.99 72,000,000 73,100,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:54 หนา : 54/54
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,100,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,052,300 บาท
งบกลาง รวม 17,052,300 บาท

งบกลาง รวม 17,052,300 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 866,500 บาท

- เพื่อกอสรางตลาดสดโคกเพชร ตามสัญญาเลข
ที่ 1412/101/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และบันทึกตอ
ทายสัญญา ลงวันที่  16 มิถุนายน 2565  เปนการชําระหนี้ปีที่ 2
  เปนเงิน 919,529.82 บาท แยกเปน 
เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย 866,493.49  บาท 
ดอกเบี้ย 53,063.33.-  บาท 
จึงตั้งงบประมาณไว 866,500.- บาท 
(กองคลัง) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 53,500 บาท

-  เพื่อกอสรางตลาดสดโคกเพชร ตามสัญญาเลข
ที่ 1412/101/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และบันทึกตอ
ทายสัญญา ลงวันที่  16 มิถุนายน 2565  เปนการชําระหนี้ปีที่ 2
  เปนเงิน 919,529.82 บาท แยกเปน 
เงินตนที่ตองเสียดอกเบี้ย 866,493.49  บาท 
ดอกเบี้ย 53,063.33  บาท 
จึงตั้งงบประมาณไว 53,500.- บาท 
(กองคลัง) 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 1/207
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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 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อ
ใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (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 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 2/207
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,229,700 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยใชฐาน
ขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง 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 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,944,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยใชฐานขอมูลจํานวนคน
พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอนหลัง 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 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ใหแกผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูที่ยากจน หรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตน
เองได โดยผูป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท
ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน จํานวน 2 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 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและ
ใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
เทานั้น เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย 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 63,600 บาท

สําหรับจายใหแกสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ตั้งจายใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ลวงมาแลว (ไม
รวมเงินกู)  จายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต
ทั้งนี้ไมเกิน  500,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889) ลงวันที่  29
  พฤศจิกายน 2538  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยราย
จายขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ
. 2555)  รายรับจริงปีที่ลวงมา (2564) จํานวน 73,490,925.32
 บาท  หัก
1. เงินกู (ก.ส.ท.) จํานวน - บาท
2. เงินจายขาดเงินสะสม จํานวน 832,000 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  34,297,309.88  บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์  จํานวน 291,456 บาท
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน - บาท
รวมหักทั้งสิ้น  35,420,765.88 บาท
คงเหลือยอดเงินที่นํามาคํานวณ  38,070,159.44  บาท
คํานวณไดดังนี้  63,577.17   บาท
ดังนั้นจึงตั้งไว  63,600  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 1,172,000 บาท

- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา 
  รายนางสมศรี  ฤทธิ์สูงเนิน เดือนละ  9,030  บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 108,360.- บาท
(กองคลัง)
- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา 
  รายนายสมพาร  ชัยโยรม  เดือนละ  13,134.48
  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 157,613.76 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- สําหรับจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา 
  รายนายวิชาญ  ชาญสูงเนิน    เดือนละ  11,240
  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 134,880.- บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- สําหรับจายเปนบําเหน็จปกติ ลูกจางประจํา
  รายนายประวิทย์  โชติกลาง จํานวน  771,120 บาท
รวม 1,171,973.76 บาท จึงตั้งไว 1,172,000 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,161,000 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)
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- สําหรับจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
พื้นที่ ในอัตราไมนอยกวารอยละ  50 ของงบประมาณที่ไดรับจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามนัยหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110  ลงวันที่  3  เมษายน  2550 เรื่องการ
ดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

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
พนักงานจาง ผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหแกทายาทของลูกจางประจําซึ่งถึงแกความตาย
ระหวางรับราชการโดยจายเปนเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็ม
เดือนที่ลูกจางประจําผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ.2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,980,830 บาท

งบบุคลากร รวม 7,721,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  28,800  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  345,600
  บาท  
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2  อัตราๆละ 15,840
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  380,160 บาท  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 6,000บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน  72,000 บาท  
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท /เดือน จํานวน 12
 เดือน  เปนเงิน  108,000 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงของนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี 
(1) คาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท  
(2) คาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2
  ตําแหนง  ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท /เดือน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท
- เปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเเทศมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 120,960 บาท
(2) คาตอบแทนรายเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 190,080 บาท
(2) คาตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 12,960 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 155,520 บาท 
(3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 1,209,600 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ
.2554  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  และหนังสือตางๆ ที่
เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,873,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,945,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล            จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดเทศบาล    จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  1  ตําแหนง
(4) หัวหนาฝ่ายอํานวยการ   จํานวน  1  ตําแหนง
(5) หัวหนาฝ่ายปกครอง    จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจาพนักงานธุรการ    จํานวน  1  ตําแหนง
(8) นิติกร                จํานวน  1  ตําแหนง
(สํานักปลัดเทศบาล)
(1) เจาพนักงานประชาสัมพันธ์     จํานวน 1 ตําแหนง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  
ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล เปนเงินคา
ตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
(1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 67,200บาท     
- 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) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวน
ราชการ  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2558
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 229,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 67,200บาท     
(3) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท     
(4) หัวหนาฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหนงในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท     
(5) หัวหนาฝ่ายปกครอง จํานวน 1 ตําแหนงในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท     
- 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจําปี  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน 
(1)  ลูกจางประจํา  (เจาพนักงานทะเบียน)  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
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  2  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)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  2  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)
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 2,989,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 371,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 126,250 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามประกาศ ก.ท.จ
.นม. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาลลูกจางและพนักงานจางของเทศบาล พ.ศ.2558     
- เปนไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 11 ตําแหนง)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหนง)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 18/207

97



คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯ  หรือเพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 139,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ตามสิทธิที่ควรจะได
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
(สํานักปลัดเทศบาล  ตั้งไว  110,000 บาท)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว 29,200 บาท )

ค่าใช้สอย รวม 1,420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สินคาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  คาติด
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ตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง  ฯลฯ  ตั้งไว   280,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
โคกกรวด    
ตั้งไว  20,000  บาท
- 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 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อ
เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
3. คาใชจายในการจัดประชุม เชน การประชุมสภาทอง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ประชุมประชาคม เปนตน โดยมี
คาใชจาย ไดแก  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
4. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยงเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการงานวันพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการงานพระราชพิธี 

รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ ไดแก คาวัสดุ ธงตราสัญักษณ 

ภาพพระบรมฉายาลักษณ  คาใชจายพิธีทางศาสนาคารับรองผู้ที่

เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค

ไดแก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปน 

- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 81 ลําดับ
ที่ 8
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่  พวงมาลา และวัสดุที่ใชใน
โครงการ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 79 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากิจกรรมตาง ๆ  ในการออกหนวยเคลื่อน
ที่  เชน คาวัสดุ อุปกรณ์  คาอาหาร  คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน คา
เครื่องเสียง  คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม และคาใช
จายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 85 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปลูกหญาแฝก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ  อุปกรณ์  คา
อาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
โครงการ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว1243
 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการดําเนิน
งานพัฒนารณรงค์ใชหญาแฝกเนื่องจากพระราชดําริ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 93 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการวันขึ้นปีใหม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการ  ไดแก การจัดพิธีทางศาสนา  คาวัสดุอุปกรณ์  ขาว
สาร อาหารแหง  คาอาหารเครื่องดื่ม ปัจจัย  เครื่อง
ไทยธรรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 80 ลําดับ
ที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ พวงมาลา และวัสดุที่ใชในโครงการ
คาจางเหมาตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ตามโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 80 ลําดับ
ที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พาน
พุม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  คาวัสดุ  คาจางเหมาตาง ๆ
 และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 80 ลําดับ
ที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจา
อยูหัว

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พาน
พุม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  คาวัสดุ  คาจางเหมาตาง ๆ
 และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 80 ลําดับ
ที่ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ จัดนิทรรศการ  พาน
พุม ไฟประดับ พระบรมฉายาลักษณ์  คาวัสดุ  คาจางเหมาตาง ๆ
 และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 81 ลําดับ
ที่ 9
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหา วันแมแหงชาติ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ พานพุม ไฟประดับ พระ
บรมฉายาลักษณ์  คาวัสดุ คาจางเหมาตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ
 ตามโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 79 ลําดับ
ที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาใช
จายในการจัดสถานที่ คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัด
กิจกรรม และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 79 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของเทศบาล  เชน คา
สมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์  คาเชาที่พัก  คาจางเหมายาน
พาหนะ คาอาหาร  คาอาหารวางเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นตาม
โครงการ 
 - เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 85 ลําดับ
ที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของเทศบาล เชน คาสม
มนาคุณวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์  คาเชาที่พัก  คาจางเหมายาน
พาหนะ คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาใชจายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม และคาใชจายอื่นตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หนา 85 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(สํานักปลัดเทศบาล)    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ
 คอน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไดแก  ชุด
เครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลี และผาพันแพล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไดแก  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 37/207

116



วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ไดแก มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  หัววาล์วเปิด - ปิด
แกส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 448,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกกรวด อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนย์สง
เสริมอาชีพ  เครื่องเสียงไรสายของเทศบาล อาคาร
อเนกประสงค์ ลานกีฬาอเนกประสงค์  อุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่น ๆ
  และสถานที่ในกิจการเทศบาลอื่นๆ  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกกรวด และสถานที่ในกิจการเทศบาลอื่นๆ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานที่ใชในสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกกรวด  สถานที่ของเทศบาลหรือในความดูแลของ
เทศบาล และใหหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน  คา
เชา  คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ ไดแก คาไปรษณีย์ คา
ธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     ในกิจการของเทศบาลฯ  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายการบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม  ไดแก คาโทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ์ คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน 
คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมาย
ถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ  คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 69,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 17,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ  2  บาน  ราคาหลังละ 5,700
.- บาท จํานวน 3 หลัง เปนเงิน  17,100.- บาท
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3  ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑ์ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 39/207
118



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   ราคาเครื่อง

ละ 22,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
 1 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
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กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนธันวาคม  2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑ์ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,000 บาท  จํานวน  2
  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
เดือนธันวาคม  2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑ์ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหอําเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อปรับ
ปรุงสํานักทะเบียนอําเภอเมืองนครราชสีมา ตามที่กําหนดใน
โครงการปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอเมืองนครราชสีมา ใหได
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ECC โดยบูรณาการความรวมมือ
จากหนวยงานราชการ และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,252,610 บาท
งบบุคลากร รวม 1,557,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,557,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,377,960 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน เละเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก
ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง  3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1
 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปน
เงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จํานวน 1 ตําแหนง ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000
  บาท
  - 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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งบดําเนินงาน รวม 685,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,750 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 43,750 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     
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สินคาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  คาติด
ตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.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 รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. คาใชจายในการจัดประชุม เชน การประชุมสภาทอง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ประชุมประชาคม เปนตน โดยมี
คาใชจาย ไดแก  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใช
จายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ    
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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โครงการประชาคมเมืองเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6263
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
- ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 86 ลําดับ
ที่ 8
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราช
การ พ.ศ.2540

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับ พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 86
 ลําดับที่ 9
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 54/207
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 56/207
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 58/207
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 59/207
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095



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

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ ไดแก คาจัดสงเอกสารทาง
ไปรษณีย์ คาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ในกิจการของเทศบาลฯ  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลโคกกรวดเปน
รายปี และอื่น ๆ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28 
หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 8,900 บาท เปนเงิน 8,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (ppm)
     - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
     - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
(ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564)
- ไมปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑ์ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,959,370 บาท
งบบุคลากร รวม 3,927,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,927,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,687,820 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ใหแกขาราชการ พนักงานเทศบาล ตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง   จํานวน 1 ตําแหนง
(3) หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได  จํานวน 1 ตําแหนง
(4) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหนง
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 2 ตําแหนง
(6) เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตรา
เดือนละ3,500 บาท จํานวน 1 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท   
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท 
(3) หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได  จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000  บาท 
 - 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองคลัง)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 570,240 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจําปี  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน   ดังนี้
(1)  ลูกจางประจํา  (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน  1  ตําแหนง
(2)  ลูกจางประจํา  (พนักงานเก็บเงิน)    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
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 543,360 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน 1  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน 3  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป (ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน)  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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  จํานวน  3  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน) 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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 957,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,750 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 118,750 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     
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 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 
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ
.ศ.2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  ตามสิทธิที่ควรจะได
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สินคาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  คาติด
ตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง  ฯลฯ
- 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
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. คาใชจายในการจัดประชุม เชน การประชุมสภาทอง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ประชุมประชาคม เปนตน โดยมี
คาใชจาย ไดแก  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองคลัง)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล
โคกกรวด

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลโคกกรวด  โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน คาเครื่อง
เสียง คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัดกิจกรรม และคาใชจาย
อื่น ๆ ตามโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 87 ลําดับ
ที่ 10
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองคลัง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองคลัง)    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไดแก  ชุด
เครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลี และผาพันแพล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095



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

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 044-305433  และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชา
หมายเลขโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์ ไดแก คาจัดสงเอกสารทาง
ไปรษณีย์ คาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย์  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ในกิจการของ
เทศบาลฯ  
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 74,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานของกองคลัง  จํานวน 4
 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  เปนเงิน 12,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานประมาณ จึง
ขออนุมัติซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22  มิถุนายน 2552 ดังนี้

1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใหเจาหนาที่มีเกาอี้ใชในการปฏิบัติงาน
2) เหตุผลความจําเปน : ตองการทดแทนของเดิมที่ชํารุดไมคุม

คาแกการซอมแซม
3) ประโยชน์ที่คาดวาจะไดรับ : เจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใชที่

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(กองคลัง)
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ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 39,900 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 7 หลัง ๆ
 ละ 5,700 บาท  เปนเงิน  39,900 บาท
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

โตะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานของกองคลัง  จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 5,000 บาท  เปนเงิน 5,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ไมปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานประมาณ จึง
ขออนุมัติซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22  มิถุนายน 2552 ดังนี้

1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใหเจาหนาที่มีโตะทํางานใชในการปฏิบัติ
งาน

2) เหตุผลความจําเปน : ตองการใชสําหรับการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ

3) ประโยชน์ที่คาดวาจะไดรับ : เจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใชที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network  แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (ppm)
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได
   - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564
- ไมปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑ์ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 410,110 บาท
งบบุคลากร รวม 336,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 336,360 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน 
ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป
เกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น 
(ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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งบดําเนินงาน รวม 73,750 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,750 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 13,750 บาท

-เพื่อจายเปนประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนังานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,553,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,833,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,833,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 233,760 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,451,160 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานดับ
เพลิง ทักษะ)  จํานวน  4  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถ
ยนต์ ทักษะ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน 6 ตําแหนง
(4) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์)  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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 148,620 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานดับ
เพลิง ทักษะ)  จํานวน  4  ตําแหนง
(2) พนักงานจางตามภารกิจ  (พนักงานขับรถ
ยนต์ ทักษะ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานดับเพลิง)  จํานวน 6 ตําแหนง
(4) พนักงานจางทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์)  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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 720,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 61,000 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     
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 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 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ
.ศ.2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบอรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนจัดทําโครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง และ
คาใชจายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 90 ลําดับ
ที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เทศกาลขึ้นปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลอื่น ๆ เชนคาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน คา
ป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 89 ลําดับ
ที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกซอมดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ์  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ คาจัดกิจกรรม  และคาใชจายอื่น ๆตามโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 89 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลโคกกรวด

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ์  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 90 ลําดับ
ที่ 7 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอดจากการจมน้ํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม  เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ์  คาอาหาร คาลวงเวลาผูปฏิบัติงาน  คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 89 ลําดับ
ที่ 3 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 226,420 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอใส
สารเคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ไดแก วาล์วน้ําดับ
เพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า (เชน สายฉีด , ถัง , ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุจราจร จํานวน 46,420 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจร ไดแก  สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือ
พาหนะ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน เบอร์ 044-305333  และให
หมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ คาบํารงรักษาสาย ฯลฯ  ที่ใชในสํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกกรวด
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,751,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,343,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,343,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,163,280 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
(3) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท   
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000 บาท 
 - 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  
- 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 ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 99/207

178



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 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 
(กองการศึกษา) 
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สินคาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  คาติด
ตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง  ฯลฯ
- 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 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. คาใชจายในการจัดประชุม เชน การประชุมสภาทอง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ประชุมประชาคม เปนตน โดยมี
คาใชจาย ไดแก  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:44:59 หนา : 102/207
181



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยงเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมา
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รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ไดแก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก 
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะ
การประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือ
ของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจาย  
ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ์  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 62 ลําดับ
ที่ 2    
(กองการศึกษา)

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจาย
พิธีทางศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เตนท์ เวที 
คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษา
ความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายใน
การตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า 
น้ําประปา โทรทัศน์ รวมถึง คาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์และอื่นๆที่
เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน 
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผู
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมา
ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ 
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 62 ลําดับ
ที่ 1   
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
สําหรับชุมชน คาใชจายประกอบดวย คาใชจายในการจัดหาซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา สําหรับชุมชนในเขตเทศบาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 83 ลําดับ
ที่ 1   
 (กองการศึกษา)

โครงการเพิ่มความรูภาคฤดูรอนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มความรูภาคฤดู
รอนและฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การจัด
กิจกรรม ศึกษาดูงาน จัดเขาคาย โดยจายเปนคาสมนาคุณ
วิทยากร คาจางเหมารถ 
คาอาหาร คาวัสดุ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 83 ลําดับ
ที่ 2   
(กองการศึกษา)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด ประกอบดวย การจัดกิจกรรมรณรงค์ตอ
ตานยาเสพติดในชุมชน ศึกษาดูงาน จัดเขาคาย โดยจายเปนคา
สมนาคุณวิทยากร คาจางเหมารถ คาอาหาร คาวัสดุ คาที่พัก และ
คาใชจายอื่นๆตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 62 ลําดับ
ที่ 3   
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 107/207
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ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 108/207
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองการศึกษา)    

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 109/207
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 110/207
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ
 คอน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไดแก  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 111/207
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ไดแก หวงยาง ไมตีปิงปอง ไม
แบดมินตัน ไมเทนนิส เชือกกระโดด  ดาบสองมือ ตะกราหวาย
แชร์บอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายตะกรอ เสาตาชายวอลเลย์บอล  หวงบาสเก็ต
บอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวย
ปล้ํา ยูโด  ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ  วอลเลย์บอล เปน
ตน ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์
บอล แผนโยคะ ตะกรอ นกหวีด ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 112/207
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 113/207
192

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095



วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา  ไดแก หุนเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนดวยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดาน
ไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ชอล์ค ปากกา
ไวท์บอร์ด ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,424,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,516,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,516,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,217,880 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ครู จํานวน  4  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 274,320 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก  ทักษะ )  จํานวน  2
  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)
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูดูแลเด็ก ทักษะ)  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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 2,574,080 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,200 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 52,200 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     
(กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 673,260 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝีกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวม
งานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ไดแก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เตนท์ เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ 
คาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับ
ที่ 5  
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของนักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาลและหรือจัดการศึกษาภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
หนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 56 ลําดับ
ที่ 2  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 119/207

198



โครงการประชุมผูปกครอง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประชุมผู
ปกครอง โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คา
ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับ
ที่ 6  
(กองการศึกษา)

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สําหรับผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เชน กระดาษ สติกเกอร์ สี ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 58 ลําดับ
ที่ 14  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 120/207
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โครงการรับสมัครนักเรียนใหม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรับสมัครนัก
เรียนใหม โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  
คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 56 ลําดับ
ที่ 3   
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 121/207
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 56 ลําดับ
ที่ 1  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 122/207
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โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย เพื่อการสืบทอดประเพณีทางศาสนาขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ ผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 56 ลําดับ
ที่ 4  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 123/207
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา-คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

จํานวน 23,220 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2565 จํานวน 54 คน อัตราคนละ 430 บาท เปน
เงิน 23,220  บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 58 ลําดับ
ที่ 12  
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา-คาเครื่องแบบ
นักเรียน

จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา-คาเครื่องแบบนักเรียนใหกับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2565 จํานวน 54 คน อัตราคนละ 300 บาท เปน
จํานวนเงิน 16,200 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 58 ลําดับ
ที่ 11  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 124/207
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา-คาจัดการ
เรียนการสอน

จํานวน 91,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใหกับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็ก
เล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จํานวน 54 คน อัตราคน
ละ 1,700 บาท เปนเงิน 91,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับ
ที่ 8  
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา-คาหนังสือ
เรียน

จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา-คาหนังสือเรียน ใหกับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จํานวน 54 คน อัตราคนละ 200 บาท  เปน
เงิน 10,800 บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับ
ที่ 9
(กองการศึกษา)   
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา-คาอุปกรณ์
การเรียน

จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา-คาอุปกรณ์การเรียน ใหกับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จํานวน 54  คน อัตราคนละ 200 บาท  เปน
เงิน 10,800  บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับ
ที่ 10  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 126/207
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา-โครงการ
อาหารกลางวัน

จํานวน 370,440 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน โดยมีคาใชจาย
เปนคาจางเหมาการประกอบอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 2 ศูนย์ จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จํานวน 54 คน จํานวน 245 วัน โดยตั้งจายไว 2
 อัตรา ดังนี้
1) อัตราคนละ 21 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565  
2) อัตราคนละ 28 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2019 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 และจะเบิกจายไดในกรณีที่มีหนังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใหเบิกจายในอัตราคน
ละ 28 บาทตอวัน
จึงคํานวณงบประมาณตั้งจายไว อัตราคนละ 28 บาท (54
คนx245วันx28บาท=370,440 บาท) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 57
 ลําดับที่ 7 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) แกไข หนา 2 ลําดับที่ 1  
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 127/207
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ค่าวัสดุ รวม 1,748,620 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 128/207
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองการศึกษา)    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,666,620 บาท

1) - เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ ตั้งไว 80,006 บาท
2) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ กอนประถมศึกษา จํานวน 54
 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท เปนเงิน 103,475 บาท และ
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตําบลโคกกรวดในระดับกอนประถม
ศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ขอมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จํานวน 774 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37
 บาท เปนเงิน 1,483,139 บาท  ตั้งไว  1,586,614 บาท
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ
 คอน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไดแก  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
  อวน(สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 131/207
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ไดแก หวงยาง ไมตีปิงปอง ไม
แบดมินตัน ไมเทนนิส เชือกกระโดด  ดาบสองมือ ตะกราหวาย
แชร์บอล  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายตะกรอ เสาตาชายวอลเลย์บอล  หวงบาสเก็ต
บอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะมวย
ปล้ํา ยูโด  ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ  วอลเลย์บอล เปน
ตน ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์
บอล แผนโยคะ ตะกรอ นกหวีด ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 132/207
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 133/207
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095



วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา  ไดแก หุนเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนดวยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดาน
ไวท์บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดานดํา ชอล์ค ปากกา
ไวท์บอร์ด ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด(บานโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด)  และในที่สาธารณะอื่นๆ 
(กองการศึกษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด (บานโคกเพชร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด (โรงเรียนตําบลโคกกรวด) และอื่น ๆ 
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,334,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,334,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนตําบลโคกกรวด จํานวน 4,334,400 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับนัก
เรียนโรงเรียนตําบลโคกกรวด จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 จํานวน 774 คน จํานวน 200 วัน โดยตั้งจาย
ไว 2 อัตรา ดังนี้
1) อัตราคนละ 21 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565  
2) อัตราคนละ 28 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2019 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 และจะเบิกจายไดในกรณีที่มีหนังสือสั่งการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงใหเบิกจายในอัตราคน
ละ 28 บาทตอวัน
จึงคํานวณงบประมาณตั้งจายไว อัตราคนละ 28 บาท (774
คนx200วันx28บาท=4,334,400 บาท) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว2019 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 57
 ลําดับที่ 7 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) แกไข หนา 3   
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,492,440 บาท

งบบุคลากร รวม 2,013,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,013,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,723,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 1
 ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน 1 ตําแหนง
(3) หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุข  จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน คาตอบแทนพิเศษราย
เดือนของสายงานบริหาร  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1
 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท   
- 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
 (1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1
 ตําแหนง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  67,200  บาท   
(2) หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท
(3) หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท
- 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป  (คนงาน)  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 กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 478,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,600 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)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สินคาโฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  คาติด
ตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง  ฯลฯ
- 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 รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล สําหรับเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม
ทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2. คาใชจายในการจัดประชุม เชน การประชุมสภาทอง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ประชุมประชาคม เปนตน โดยมี
คาใชจาย ไดแก  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปฏิบัต
 ิราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และคาใช
จายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสีย
ในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ   ผู
เขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 96 ลําดับที่ 2
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โครงการเมืองนาอยูและการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเมืองนาอยู และ
การสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม    คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว6248
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 95 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ไดแก มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส  หัววาล์วเปิด - ปิด
แกส อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพ
เทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน สนามออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 146/207
225



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในตลาดสดเทศบาล ศูนย์สุขภาพ
เทศบาล โรงผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชน สนามออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ และอื่นๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,573,820 บาท
งบบุคลากร รวม 771,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 771,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 771,480 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักวิชาการสุขาภิบาล     จํานวน 1 ตําแหนง
(2) นักวิชาการสาธารณสุข    จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 442,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 17,340 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)
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก ประกอบดวย คาใชจายในการจัด
ประชุม อบรม จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพรความรูเรื่องโรคไขเลือด
ออก และบริการประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์        คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการ
ฝึกอบรม     คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตร 50 (4)
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว 4396 ลว 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออก
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 67 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสาธารณสุขในชุมชน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสาธารณสุขในชุมชนประกอบดวย คาใชจายในการจัด
ประชุม อบรม  ศึกษาดูงาน และจัดนิทรรศการ โดยมีคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
หนังสือสําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 66 ลําดับที่ 2
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใช
จายในการจัดอบรมและบริการประชาชน คาวัคซีนพิษสุนัขบา คา
เข็มฉีดยา คายาคุมกําเนิด คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับ ผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
โครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2540 หนา 66 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 151/207
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 152/207
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 153/207
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 154/207
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไดแก  ชุด
เครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลี และผาพันแพล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอก ควัน กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 155/207
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไดแก  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 156/207
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 157/207
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095



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

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 360,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 18 ชุมชนๆ
ละ 20,000 บาท ตามโครงการดังนี้
1) โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
2) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
3) โครงการพัฒนาสุขาภิบาล
- เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 67 ลําดับที่ 4
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 283,750 บาท

งบบุคลากร รวม 176,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 176,400 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 176,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ  (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน) 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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 107,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,350 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 7,350 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     
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เชน คาเครื่องอุปโภค บริโภค หรือ
คาใชจายในการครองชีพตามความจําเปน  คารักษาพยาบาล  คา
ซอมแซมที่อยูอาศัยเทาที่จําเปน  ชวยเหลือเงินทุนประกอบ
อาชีพ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 ถึงฉบับปัจจุบัน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207
  ลงวันที่  14  เมษายน  2563  เรื่อง การซักซอมแนวทางการให
ความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 65 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,243,010 บาท

งบบุคลากร รวม 1,949,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,949,760 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 221,760 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและปรับปรุงคาจาง
ประจํา  ประจําปีฯ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน  ดังนี้
(1) 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)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 162/207
241



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 432,000 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
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
- 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)
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
สําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุข
ภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2564
6) ประกาศเทศบาลตําบลโคกกรวด  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปน
การเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ. 2565 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 2,193,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,250 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 63,250 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประโยขน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย  วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัล
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 110,000 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 1,360,000 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)

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ในการกําจัดขยะมูฝอย จํานวน 960,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม จํานวน 20,000 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.2566-2570 หนา 97 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.2566-2570 หนา 97 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 169/207

248



วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ
 คอน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอ ใส
สารเคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์
บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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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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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,086,750 บาท

งบบุคลากร รวม 457,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 457,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 284,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน     จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 173,160 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน) 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) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่  4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 629,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 139,070 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 139,070 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  ตั้งไว 19,070  บาท  
- 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
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจํา   
(สํานักปลัดเทศบาล)
2. คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  ตั้งไว  120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  ไดแก  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง  ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหาร
ทองถิ่น  เดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน  อปท
.ละ 2 คน
 เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318 ลงวันที่  21 เมษายน  2564  เรื่อง แนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเปนคาใช
จายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น เชน คาใช
จายสําหรับการอบรมสัมมนา  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาอาหารวางสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาวัสดุ ตามโครงการและคาใชจายอื่นตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 64 ลําดับ
ที่ 7
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาลง
ทะเบียนในการเขารับการอบรม และคาใชจายอื่นตาม
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 63 ลําดับ
ที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาใช
จายในการจัดสถานที่ คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาจัด
กิจกรรม และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 84 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน  เชน คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาอาหารวางสําหรับผูเชา
รวมโครงการ  คาเชาที่พัก  คาจางเหมารถยนต์ทัศนศึกษาดู
งาน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสําหรับเจาหนาที่  คาใชจายเปิด – 
ปิด การฝึกอบรม  คาวัสดุ และคาใชจายอื่นตามโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 63 ลําดับ
ที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการในโครงการสงเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาใชจายสําหรับการอบรม
สัมมนา  ศึกษาดูงาน  คายานพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาอาหารวางสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาวัสดุ ตามโครงการและคาใชจายอื่นตามโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 64 ลําดับ
ที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริม  สนับสนุน  การประกอบ
อาชีพของกลุมสตรี  กลุมอาชีพและประชาชนในเขต
เทศบาล  การอบรมและศึกษาดูงาน คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์  คายานพาหนะ  และคาใชจายอื่นตาม
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 63 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมจัดทําแผน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 88 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ
 คอน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณี
ลอยกระทงโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
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โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา จัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 82 ลําดับ
ที่ 2  
(กองการศึกษา)

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
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และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน  รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์
 เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจาง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความ
สะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า
 น้ําประปา โทรทัศน์ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์   และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่
จัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่
มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 82 ลําดับ
ที่ 3  
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการงานวันเด็กแหง
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ชาติ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรอง
ผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  
ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ 
คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์   และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน 
ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบให
ผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงิน
หรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมา จัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 82 ลําดับ
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ที่ 1 
(กองการศึกษา)

โครงการประเพณีเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีเขา
พรรษา 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายพิธีทางศาสนา  คารับรอง
ผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์  
ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของ  ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆเชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา
 โทรทัศน์ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผู
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์
 และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน์ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 82 ลําดับ
ที่ 5  
(กองการศึกษา) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,385,530 บาท

งบบุคลากร รวม 2,253,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,253,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,765,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหนาฝ่ายการโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
(3) นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น     (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท   
(2) หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง จํานวน 1 ตําแหนง ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000
  บาท  
(3) หัวหนาฝ่ายการโยธา จํานวน 1 ตําแหนง ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  18,000  บาท  
- 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) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 10)
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 382,620 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางภารกิจ  (ผูชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 2 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)
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 28,140 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางภารกิจ (ผูชวยนายชางโยธา) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 2 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)
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,081,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 478,690 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 356,690 บาท

1. เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  จํานวน 90,700 บาท
- 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     
(กองชาง)
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดการแตง
ตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่  6 กันยายน 2561 
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 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 
(กองชาง) 

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  ตามสิทธิที่ควรจะได
รับ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได
รับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ
 เชน เครื่องคอมพิวเตอร์  รถยนต์ ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 191/207
270



ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  ไดแก หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถู
พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ
เต็นท์ขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม ฯลฯ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองชาง)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว  ไดแก หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แกส เตา ตูเก็บอุปกรณ์เชื้อเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง ไดแก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น  เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิค ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ไดแก แกสหุง
ตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น  ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไดแก  เคียว สปริงเก
ลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์
น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ไดแก ขาตั้งกลอง ขา
ตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟิล์มสไสด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดี
โอเทป,แผนซีดี) 
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ     (ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดา
น้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาด
ถนน/ลางทอใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานในโรง
พยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุขชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก แผนหรือจานบันทึก
ขอมูลอุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, 

Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 

Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, 

Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ

แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล  

ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ (Key board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) Ram คัตชีทฟดเดอร (Cut Sheet

Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer 

Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus

Card, Sound Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน

แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม

(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095



ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อใชจายเปนคาน้ําประปาของหองน้ําสวนสาธารณะสระมโน
ราและสถานที่ในกิจการเทศบาลอื่น ๆ  
(กองชาง)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานของการชาง  และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง)  เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะทายของรถ
บรรทุกขยะ  เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดอรลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 11,269,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,018,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,018,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 275,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยคํานวณตั้งจาย
ไวจํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นายชางโยธา จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
3) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองชาง)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท

 เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประจําปี  ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564 - 2566  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน 
(1) ลูกจางประจํา  (คนงาน)    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
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 482,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางประจําปี ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 คํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ชางกอสราง) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงาน) 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)
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 200/207
279



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566 คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ชางกอสราง) จํานวน 1 ตําแหนง
(2) พนักงานจางทั่วไป (คนงาน) 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)
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 891,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 41,000 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     
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซัก
ฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพย์สินคาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุงโดเมน Website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว์  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
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ดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  คาติด
ตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายในการ
ติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง  ฯลฯ
- 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 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

2. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 50,000 บาท  เพื่อจาย
เปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา 
คาจางออกแบบ, คารับรองแบบ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไดแก ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส์ ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้น
สวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม  แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ  ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองชาง)    

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ไดแก ไมตาง ๆ
 คอน คีม  ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 9,360,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,360,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงานเทศบาลโคกกรวด  
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลโคกกรวด  หมูที่ 6 ต.โคกกรวด  อ
.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จํานวน 9,000,000 บาท

โดยดําเนินการปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงานเทศบาล
โคกกรวด ขนาดกวาง 10.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร  จํานวน 3
 ชั้น  มีพื้นที่ไมนอยกวา 900.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาล
ตําบลโคกกรวดกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2565
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาจางกอสราง แบบปรับราคา
ได ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
- เปนไปตาม  
1) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5  มีนาคม  2561
ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เชน คา
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการดานการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช คาดิน คาปุ๋ย คาอาหาร คาเชาที่พัก  คาจางเหมารถยนต์  คา
เบี้ยเลี้ยง  และคาใชจายอื่นตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.3/ว4723  ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
(สํานักปลัดเทศบาล)
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 121 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  11:45:00 หนา : 207/207

286



866,500 866,500

53,500 53,500

305,000 305,000

15,000 15,000

300,000 300,000

10,229,700 10,229,700

1,944,000 1,944,000

12,000 12,000

500,000 500,000

1,161,000 1,161,000

1,172,000 1,172,000

63,600 63,600

100,000 100,000

300,000 300,000

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000 10,000

725,760 725,760

180,000 180,000

แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

วนัท่ีพิมพ : 26/8/2565  11:54:37

แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู

คาชําระดอกเบี้ย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสนับสนุนงบประมาณ

รายจายกิจการประปา

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพความพิการ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เงินสํารองจาย

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(ก.บ.ท.)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย

โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล

โคกกรวด

เงินสมทบระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดบัทองถิ่น

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/

พนักงาน

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง

เงินเดือนนายก/รองนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย
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แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

180,000 180,000

207,360 207,360

1,555,200 1,555,200

8,347,260 233,760 2,381,160 2,494,920 2,040,120 15,781,740

151,200 67,200 218,400

367,200 60,000 103,200 78,000 608,400

878,280 221,760 225,480 1,325,520

867,360 1,451,160 382,320 108,000 176,400 1,296,000 864,660 5,319,060

84,000 148,620 36,000 12,000 432,000 64,140 776,760

302,500 61,000 72,200 50,940 7,350 63,250 397,690 1,094,000

10,000 10,000

30,000 20,000 10,000 110,000 20,000 190,000

288,000 48,000 72,000 408,000

199,200 10,000 30,000 239,200

510,000 10,000 50,000 450,000 1,020,000

135,000 10,000 20,000 165,000

งบบคุลากร

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

คาตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถิ่น
284,520

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง

คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทนพนักงานจาง 173,160

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

139,070

คาเบ้ียประชุม

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

คาเชาบาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอื่น ๆ
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แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

200,000 30,000 38,000 45,000 40,000 353,000

280,000 12,000 5,000 40,000 337,000

20,000 20,000

30,000 30,000

50,000 50,000

15,000 15,000

10,000 10,000

90,000 90,000

40,000 40,000

50,000 50,000

20,000 20,000

100,000 100,000

100,000 100,000

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

โครงการงานวันพระราชพิธี รัฐ

พิธีและวันสําคญัของชาติ

โครงการจัดงานวันปยมหาราช

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบ

ประชาชน

โครงการประชาคมเมืองเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

โครงการปลูกหญาแฝก

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบล

โคกกรวด

โครงการวันขึ้นปใหม

โครงการวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร

โครงการวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ

บรมราชินี

289



แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

100,000 100,000

50,000 50,000

50,000 50,000

100,000 100,000

30,000 30,000

130,000 100,000 10,000 50,000 300,000 200,000 790,000

20,000 20,000

10,000 10,000

40,000 40,000

50,000 50,000

70,000 70,000

40,000 40,000

20,000 20,000

20,000 20,000

50,000 50,000

30,000 30,000

โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง 12 สิงหา วันแม

แหงชาติ

โครงการวันทองถิ่นไทย

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

 พรบ.ขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาลงทะเบียนในการฝกอบอรม

โครงการติดตั้งและเปลี่ยนถังเคมี

ดับเพลิง

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาล

โครงการฝกซอมดับเพลิง

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล

ตําบลโคกกรวด

โครงการพัฒนาศักยภาพใหรอด

จากการจมนํ้า

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

โคกกรวด

โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล

ตําบลโคกกรวดตานยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

โคกกรวด
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แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

20,000 20,000

70,000 70,000

10,000 10,000

10,000 10,000

20,000 20,000

50,000 50,000

5,000 5,000

20,000 20,000

5,000 5,000

23,220 23,220

16,200 16,200

91,800 91,800

10,800 10,800

10,800 10,800

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

โครงการจัดการศกึษาตามอัธยาศัย

โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สําหรับชุมชน

โครงการประชุมผูปกครอง

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน

โครงการเพ่ิมความรูภาคฤดูรอน

และฝกทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน

โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

โครงการรับสมัครนักเรียนใหม

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอก

สถานที่

โครงการสงเสริมการเรียนรู

วัฒนธรรมไทย

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา-คา

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา-คา

เครื่องแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา-คาจัดการ

เรียนการสอน

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา-คา

หนังสือเรียน

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา-คา

อุปกรณการเรียน
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แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

370,440 370,440

30,000 30,000

60,000 60,000

60,000 60,000

30,000 30,000

60,000 60,000

100,000 100,000

30,000 30,000

960,000 960,000

50,000 50,000

20,000 20,000

70,000

30,000

100,000

100,000

30,000

100,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา-โครงการ

อาหารกลางวัน

โครงการการจัดการนํ้าเสียใน

ชุมชน

โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา

สาธารณสุขในชุมชน

โครงการเมืองนาอยูและการสราง

จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

คาใชจายในการชวยเหลือ

ประชาชน

คาจางเหมาบริการแรงงานของ

บุคคลภายนอก

คาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืน ๆ 

ในการกําจัดขยะมูฝอย

โครงการพัฒนางานรักษาความ

สะอาดและระบบเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

มีสวนรวม

โครงการจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 70,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเท่ียวชุมชน
100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชน
100,000

โครงการสงเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
30,000

โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 100,000
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แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

30,000

30,000

100,000

50,000

50,000

150,000 150,000

450,000 70,000 50,000 40,000 610,000

45,000 5,000 10,000 200,000 260,000

120,000 1,671,620 80,000 5,000 1,876,620

20,000 10,000 30,000 200,000 290,000

80,000 40,000 120,000 40,000 280,000

285,000 60,000 50,000 400,000 100,000 895,000

10,000 30,000 40,000

10,000 10,000 20,000 20,000 60,000

30,000 10,000 5,000 5,000 50,000

200,000 45,000 50,000 100,000 395,000

10,000 5,000 15,000

30,000 30,000 5,000 65,000

50,000 50,000

46,420 46,420

30,000 30,000

15,000 15,000

400,000 80,000 200,000 680,000

20,000 10,000 40,000 3,000 73,000

7,500 5,000 5,000 17,500

54,000 54,000

20,400 20,400

5,000 5,000

โครงการอบรมการจัดทําแผน

ชุมชน
30,000

โครงการงานประเพณีลอยกระทง 30,000

โครงการงานประเพณีสงกรานต 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการประเพณีเขาพรรษา 50,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุกอสราง 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุอื่น

วัสดุเครื่องแตงกาย

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุจราจร

วัสดุกีฬา

วัสดุการศึกษา

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คานํ้าประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาเชาพ้ืนที่เว็บไซต และ

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

ครุภัณฑสํานักงาน 293



แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

12,000 12,000

39,900 39,900

17,100 17,100

5,000 5,000

44,000 44,000

8,000 8,000

17,800 17,800

8,900 8,900

100,000 50,000 150,000

9,000,000 9,000,000

360,000 360,000

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

เกาอี้ทํางาน

ตูเหล็ก 2 บาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน

โตะทํางาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง

ภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

(28 หนา/นาท)ี

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 

ขาวดําชนิด Network แบบที1่ 

(28 หนา/นาท)ี

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง

คาตอเตมิหรือดัดแปลงอาคาร 

หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุง ตอเติม อาคาร

สํานักงานเทศบาลโคกกรวด  

บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล

โคกกรวด  หมูที่ 6 ต.โคกกรวด  

อ.เมืองนครราชสีมา จ.

นครราชสีมา

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได

 (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา K)
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แผนงานการศึกษา
แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวมแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

เทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานงบ/รายจาย/ประเภทรายจาย

200,000 200,000

4,334,400 4,334,400

360,000 360,000

17,052,300 18,602,920 2,553,960 10,175,960 4,066,260 283,750 4,243,010 14,655,090 150,000 73,100,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองนครราชสีมา

รวม 1,086,750 230,000

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

โรงเรียนตําบลโคกกรวด

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 0 0 6,500,000 6,100,000

คาบริการประจําเดือน 0 0 348,000 348,000

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 172,000 172,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 50,000 50,000

คาปรับการผิดสัญญา 0 0 10,000 10,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 20,000 20,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 100,000 500,000

รวมรายรับ 0 0 7,200,000 7,200,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 446,000 446,000

งบบุคลากร 0 0 2,852,880 2,858,640

งบดําเนินงาน 0 0 3,181,120 3,175,360

งบลงทุน 0 0 720,000 720,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0

งบรายจายอื่น 0 0 0 0

รวมรายจาย 0 0 7,200,000 7,200,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 7,200,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 7,200,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 6,100,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

คาบริการประจําเดือน จํานวน 348,000 บาท

โดยตั้งรับไว้เทากับปีที่ผานมา

เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จํานวน 172,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดอกเบี้ย รวม 50,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริงปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการตามคาดวาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:03:53 หน้า : 1/1
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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

-  เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหา 

ของคาจางพรอมกับหักคาจางของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบ 

ในอัตราเดียวกันใหกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

ไดตั้งงบประมาณคาจางพนักงานจางและคาครองชีพ  

จํานวน 1,021,680 บาท จึงตั้งเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม

ไว 52,000 บาท

-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ 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 การจายเงิน

เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง

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. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

(กองการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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สํารองจ่าย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายสําหรับกรณีฉุกเฉินเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป

และใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย

เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปน

สวนรวม เทานั้น เชน การปองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย 

นํ้าปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา

และหมอก ควัน และโรคติดตอ

-  เปนไปตามระเบียบดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560

(กองการประปา)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 374,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 216,000 บาท
- สําหรับจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของรายไดประจําป
งบประมาณรายจายทั่วไป ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู 

เงินที่ผูอุทิศให เงินบริจาค และเงินอุดหนุน 

เป็นไปตาม

- พระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2563

- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2564

(กองการประปา)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 137,000 บาท
- สําหรับจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา  

ราย นายสันทัด บุญยฤทธิ์รักษา เดือนละ  11,415  บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 21,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเป็นค่าภาษีที่ต้องชําระตามที่กฎหมายกําหนด

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- สําหรับจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาลและ

ลูกจางของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  

ตามระเบียบที่กําหนด

(กองการประปา)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,858,640 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,858,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,447,200 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน 4 อัตรา

จํานวน 12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาล

ประจําป 4  อัตรา  โดยจ่ายใหกับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 

(1) ผูอํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหนาฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหน่ง
(กองการประปา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งสายงานบริหาร  ดังนี้

(1) ผูอํานวยการประปา  จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 

3,500 บาท จํานวน 12  เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท   

(2) หัวหนาฝายผลิต จํานวน 1 ตําแหน่ง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 18,000  บาท   

(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา 

 จํานวน 12 เดือน  และเงินปรับปรุงค่าจางประจําประจําป  
1 อัตรา  โดยจ่ายใหกับลูกจางประจํา  ดังนี้

 (1)  ลูกจางประจํา (เจาพนักงานการประปา)  จํานวน 1 ตําแหนง

(กองการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 937,680 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจาง 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน

 และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจางประจําป  1  อัตรา

(พนักงานจางตามภารกิจ)  โดยจ่ายใหกับพนักงานจาง ดังนี้

(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูช่วยเจาพนักงานการประปา) 

จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  7  ตําแหน่ง 
(กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง  
7 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายใหกับพนักงานจาง ดังนี้

(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูช่วยเจาพนักงานการประปา) 

จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจางทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  7  ตําแหน่ง
 (กองการประปา)
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,175,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,620 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จํานวน 160,620 บาท

- เพื่อจ่ายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล

เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตามประกาศ ก.ท.จ.นม. 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน กรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานเทศบาลลูกจาง

และพนักงานจางของเทศบาล พ.ศ.2558   เปนไปตามระเบียบ  

ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเปนรายจ่ายอื่น ขององคกรปกครอง

ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2557

(กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ.2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
4) 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

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแรงงานของบุคคลภายนอก และ 

จางเหมาบริการตาง ๆ  เชน  คาจางขุดซอมทอประปา  คาจาง 

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาและคาจางอื่น ๆ  ที่จําเปนตองใชใน 

งานนี้

- เพื่อจายเปนคาเชาทรัพยสินที่ขอดันทอลอดใตทางรถไฟระหวาง

สถานีกุดจิก - โคกกรวด  และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จําเปนตอง 

ใชในงานนี้

(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของ 

เทศบาล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน

ประชุม เปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ 

คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง

คาบริการ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766  ลงวันที่

5 กุมภาพันธ 2548  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย 

การเบิกจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 

พ.ศ. 2562

(กองการประปา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน 

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการ สําหรับรถยนตขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น และ

ค ่าใชจ่ายที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  หรือ

บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง ไปราชการ

เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป ติดต่อราชการ  

- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ และเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 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 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสํานักงาน จํานวน

1,205,950 บาท 

65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุสํานักงาน  ไดแก่ หนังสือ เครื่องคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ 

เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ

แผงปดประกาศ แผ่นปายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน หรือ

แผนปายต่าง ๆ ที่ใชในสํานักงาน มู ่ลี่,ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม 

(ต่อผืน)  นาฬกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง

กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดในสํานักงาน ผาใบ เต็นทขนาด

ใหญ่ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได

(Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด 

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง หมึก 

นํ้าหมึกปริ้นท เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไมบรรทัด 

คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟม

สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ผาสําลี ธงชาติ 

สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใช ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง

นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่ม กรวยดอกไม ฯลฯ  เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ ไดแก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง 

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน

ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ โคมไฟ 

โทรโข ่ง ไมชักฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องส่งสัญญาณ ฟวส 

เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย

ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร และ

ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร

ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ

สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ ดาวเทียม แบตเตอรี่

โซล่าเซลล กล่องรับสัญญาณ ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร 

ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

เป็นไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,950 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุงานบานงานครัว  ไดแก่ หมอ กระทะ 

กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวนํ้า จานรอง ถวยชาม 

ชอนสอม กระจก เงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตานํ้ามัน

เตารีด เครื่องบด อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา เครื่องป้งขนมป ัง กระทะ

ไฟฟา หมอ ไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกนํ้ารอน 

กระติกนํ้าแข็ง ถัง แกส เตา ตูเก็บอุปกรณเชื้อเพลิง สายยางฉีดนํ้า

ถังขยะแบบขาตั้ง ถังยะแบบลอลาก อ่างลางจาน ถังนํ้า ผงซักฟอก

สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เข่ง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน

หมอน  ผาห่ม  ผาปูโตะ  นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน  หัวดูดตะกอน

สระว่ายนํ้า วัสดุ ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ
คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ

เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถสวม 

อ่างลางมือ ราวพาดผา หนากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง ตะปู 

นั่งราน นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย

สําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน

แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น ดินเหนียวสังเคราะห ท่อน้ําและอุปกรณ

ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา บาดาล ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไดแก่ ไขควง ประแจ

แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ

ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต นํ้ามัน เบรก นอตและสกรู สายไมล 

เพลา ฟลมกรองแสง นํ้ากลั่น เบาะ รถยนต เครื่องยนต (อะไหล่) 
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง มาลัย สายพานใบพัด หมอนํ้า 

หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจ่าย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต 

เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ไดแก่ แกสหุงตม

นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา 

นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน กาซ นํ้ามันเกียร นํ้ามันหล่อลื่น

ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 970,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก่  
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง
(Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน 

ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัด 

อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) สําลี และผาพันแพล ยาและเวชภัณฑ 

แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ 

เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ

กรอง จุกต่างๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร หรือ

การแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท นํ้ายาพ่นหมอก ควัน 

กําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดปองกัน เชื้อโรค 

(แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร

(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน

ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส

อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้  ปุย ยาปองกันและกําจัด 

ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตว์น้ำ 

น้ำเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น 

ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแกสพิษ 

หัวกะโหลกดูดน้ำ ฯลฯ

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ไดแก่ ขาตั้งกลอง 

ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป

เลนสซูม กระเปาใส่กลองถ่ายรูป ปายไฟแจงเตือนแบบลอ ลาก 

ปายประชาสัมพันธ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม 

เมมโมรี่การด ฟลมสไสด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,

วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัดขยาย

ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ     

เป็นไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ไดแก่ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ

งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายต่างๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา 

เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง 

รวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดานํ้า (ไม่รวมถัง

ออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางท่อใส่
สารเคมี ฯลฯ

เป็นไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก่ แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล

อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 

Compact Disc, D igital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge Tape) 

หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 

ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง 

สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ

แผ่นกรองแสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) 

เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip)  Ram 

คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอร

สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ 

(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, 

Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca rd) เครื่องอ่านและ

บันทึกขอมูลแบบต่างๆ เช ่น แบบดิสเกตต (Diskette) 

แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 

แบบออพติคอล (Optical)  เราเตอร (Router) ฯลฯ   

เปนไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ไดแก่ มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา สมอเรือ 

ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด - ปดแกส 

อุปกรณบังคับสัตว ฯลฯ

เป็นไปตาม

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการประปา)
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คาสาธารณูปโภค รวม 1,654,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาที่ใช้ในโรงสูบน้ําดิบ  น้ําดี  ของการประปา
เทศบาลตําบลโคกกรวด  
(กองการประปา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 650,000 บาท
1) ประเภท ค่านํ้าดิบคลองชลประทาน  จํานวน  630,000  บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าดิบคลองส่งนํ้ากรมชลประทาน

(กองการประปา)

2) ประเภท  ค่านํ้าประปา  จํานวน  20,000  บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาส่วนภูมิภาค

(กองการประปา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบล
โคกกรวดและอื่น ๆ
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลฯ  
(กองการประปา)
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ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 33,800  บาท
(1) เก้าอี้ทํางาน    
   เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเกาอี้ทํางาน มีที่วางแขน มีลอเลื่อน

ปรับระดับสูงตํ่าดวยโชค จํานวน  2  ตัว 

- ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ จึงขอ 

อนุมัติซื้อตามราคาในทองถิ่นดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2552  

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

(กองการประปา)

(2) โต๊ะทํางานระดับ 3 - 6     
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 
ขนาด 150x80x75 ซม. ขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว
- ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ จึงขอ
อนุมัติซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552       
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 (กองการประปา)

(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร      
   เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู มือจับ

ชนิดบิด แผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น มาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (มอก) จํานวน  4  หลัง  ราคาตามบัญชีมาตรฐาน 

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 

- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51 หน้า : 20/22

งบลงทุน  เปนเงิน 720,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 200,000  บาท 

  6,000  บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 39,000 บาท

(1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว
จํานวน  39,000  บาท 
-มีจํานวนหัวเข็มไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม มีความกว้างในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็ว
สูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 487  ตัวอักษรต่อ
วินาที  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi มี
หน่วยความจําแบบ input Buffer ไม่น้อยกว่า128 KB 
 -ไม่ปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
1) วัตถุประสงค์  : เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ํา
ประปา  ใบกํากับบิล  รายงานการรับส่งเงิน และรายงานต่าง ๆ
 ของงานจัดเก็บรายได้ กองการประปา
2) เหตุผลความจําเป็น : ต้องการทดแทนของเดิมที่ชํารุด ไม่คุ้มค่า
แก่การซ่อมแซม
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
- ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(กองการประปา)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 127,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน

520,000 บาท 

500,000    บาท

(1)  โครงการปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสีรั้ว  
 จํานวน   500,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูด้านทิศตะวันตกพร้อมทาสีรั้ว
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 77
 ลําดับที่ 8
(กองการประปา)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จํานวน  20,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:04:51
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบล
โคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
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คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด)
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
หมวดรายได้

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0 0 400,000 2,500,000

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา 0 0 10,000 500,000

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 1,000 50,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 1,000 3,000

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป 0 0 1,500,000 0

หมวดรายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 0 0 0 30,000

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 
50

0 0 0 50,000

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0 0 0 20,000

รวมรายรับ 0 0 1,912,000 3,153,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

รายจาย
รายจายจริง

2563 2564
ประมาณการ

2565 2566
งบกลาง 0 0 75,000 330,000

งบบุคลากร 0 0 902,000 1,260,000

งบดําเนินงาน 0 0 935,000 1,259,000

งบลงทุน 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0
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งบรายจายอื่น 0 0 0 108,000

รวมรายจาย 0 0 1,912,000 2,957,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,153,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,053,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 2,500,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานําของ
เดือน มีนาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 500,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุด ในปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 50,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 50,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต
เดือน มีนาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 100,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 30,000 บาท

ตั้งรับไว้ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําป 2565  ตามระเบียบ 
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถาน
ธนานุบาลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 50,000 บาท
ตั้งรับไวร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป 2565  ตามระเบียบ 
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถาน 

ธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 20,000 บาท
ตั้งรับไว้ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิประจําป 2565  ตามระเบียบ 
สํานักงาน จ.ส.ท. วาด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถาน
ธนานุบาลขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:08:35 หน้า : 1/1
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,957,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 330,000 บาท

งบกลาง รวม 330,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน ธนาคาร 

กรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

(ธ.ก.ส.) ในการกูเงินเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา และเพื่อ

สงใชเงินยืมเงินทุนดําเนินการ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 30,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจายเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงาน 

สถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา

ไมเกินรอยละ 2 ของรายไดในป ีที่่ลวงมา ตามระเบียบสํานักงาน 

จ.ส.ท . วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถาน

ธนานุบาล พ.ศ. 2554  

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,260,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูจัดการสถาน

ธนานุบาล ใหไดรับเงินประจําตําแหนงเดือนละ 5,000 บาท  

ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1046 

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลโคกกรวด

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโคกกรวด

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:09:07 หน้า : 1/8
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,200,000 บาท
สําหรับจายเปนคาจางประจําสําหรับพนักงานสถานธนานุบาล 

และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา  จํานวน 5 อัตรา 

ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยคาจาง คาตอบแทน 

เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส  (ฉบับที่16) พ.ศ. 2559  

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,259,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 744,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าเช่าบานของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มี

สิทธิเบิกจ่ายไดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยค่าเช่าบาน

พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน

สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายไดตามระเบียบสํานักงาน 

จ.ส.ท. ว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

สถานธนานุบาลและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได ตามระเบียบ 

สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาลของ พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และที่แกไข

เพิ่มเติม

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ผูตรวจการ

สถานธนานุบาล และจ่ายใหผูปฏิบัติหนาที่ แทนผูตรวจการ

สถานธนานุบาลและจ่ายเปนค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย

รับจํานําของสถานธนานุบาล ประจําสัปดาห ประจําเดือน และ 

ประจําป ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินสมทบใหแก่พนักงานสถานธนานุบาล 
ในอัตรารอยละ 10 ของค่าจางประจํา ตามระเบียบสํานักงาน 
จ.ส.ท. ว่า ดวย เงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถาน

ธนานุบาล พ.ศ. 2522 (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2535)

ค่าอาหาร จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการใหแก่พนักงาน

สถานธนานุบาลตามระเบียบฯ และจ ่ายเปนค่าอาหารใหแก่
ผูปฏิบัติหนาที่แทนตําแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาล

ทุกตําแหน่ง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยการจ่ายเงิน

ค่าอาหารประจําวันทําการของพนักงานสถานธนานุบาล 
พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถาน

ธนานุบาล ที่ปฏิบัติหนาที่ในวันจําหน่ายทรัพยหลุดจํานํา 

ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนผูมาสอบสวน กรณีที่พนักงาน

สถานธนานุบาลกระทําผิด ตั้งจ่ายตามหนังสือ  

ที่ มท 0314/ว 2276 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2535

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถาน 

ธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ไดตาม

ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และ 

หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 710 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 105,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าจางเหมาบริการต่างๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ดังนี้ ค่าจางเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจางเหมาบริการแรงงาน

บุคคลภายนอก ค่าจางเหมาทําความสะอาด ค่ายายเครื่องปรับ

อากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดของ และค่าจางเหมา อื่น ๆ 

เท่าที่จําเปน ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล 

ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมปในการทําสัญญาเงินกู และเงิน

เบิกเกินบัญชีธนาคาร และค่าใชจ่ายที่เกิดขึ้นจากการใชตั๋วเงิน 

ซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใชเช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 

ตามพระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ไดแกไข

เพิ่มเติมใหม่ ถึง พ.ศ. 2534

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล 

พรอมทรัพยสินของสถานธนานุบาล 

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของสถานธนานุบาล

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

ค่าสอบบัญชี จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าตรวจสอบบัญชี เพื่อจ่ายใหกับผูตรวจสอบ

บัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ

สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 

2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดใหญ ่
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 55,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางไป

ราชการในและนอกราชอาณาจักร และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเปน
เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ใหแก่พนักงานสถานธนานุบาล 

ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทาง

ไปปฏิบัติงาน ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าใชจ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถาน 

ธนานุบาลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม

ของทุกป ตามประกาศคณะกรรมการ ส.ธ.ท. ลงวันที่ 

25 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถาน

ธนานุบาลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 90,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ของ

สํานักงาน เช ่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง

ปริ๊นเตอร และอื่นๆ เขาประเภทรายจ่ายนี้

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นนอกเหนือ
จากสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสํานักงาน
สถานธนานุบาล ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ สมุดบัญชีตั๋วรับ

จํานํา และใบเสร็จรับเงินที่เขียนและที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร

ค่าเครื่องคิดเลข ซองและถุงใส่ทรัพยรับจํานํา เชือกผูกของ 
ธงชาต ิตรายาง กระดาษคารบอน กระดาษเอสี่ สมุดบัญชี 

แบบต่างๆ และอื่นๆ ที่จําเปน 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณไฟฟ้าต่าง ๆ
หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า สายอากาศ หรือ 

เสาอากาศสําหรับเครื่องรับโทรทัศน กล่องรับสัญญาณ ฟิวส น็อต

สปอรตไลน ถ่านไฟฉาย และอื่นๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุและอุปกรณใช้ทําความสะอาด 

ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาเช็ดกระจก  

หัวแกส พร้อมถังแกส จาน ถ้วย ถาด มีด ชุดกาแฟ 

กระดาษชําระ และอื่นๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น ไม้ต่างๆ สี อิฐ ท่อ
น้ํา อุปกรณ์ประปา แปรงทาสี โถส้วม  อ่างล้างมือ และอื่นๆ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เช่น  เจล

แอลกอฮอล หรือ แอลกอฮอล  ถุงมือ  กระดาษกรอง และอื่นๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถาน
ธนานุบาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอัดรูปภาพ และอื่นๆ   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร หัวพิมพ หรือแถบพิมพ 

ผาหมึกพิมพเครื่องปริ๊นเตอร หมึกพิมพสําหรับเครื่องปริ๊นเตอร

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่ง

ไมเกิน 20,000 และอื่น ๆ           

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟาที่ใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเปนค่าน้ําประปา ที่ใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าใช้โทรศัพทพื้นฐาน ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ 

และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว 

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ�น เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง

ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

(GFMIS) ค่าดวงตราไปรษณีย ค่าเช่าตู ้ ไปรษณีย และ

ค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการเทศบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต (Internet)

รายเดือนและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ

ให้บริการรวมถึงค่าเหมาจ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 108,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 108,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายใหแก่สํานักงาน จ.ส.ท. ประจําปงบประมาณ 2566

ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยเงินค่าใชจ่ายฝาย

อํานวยการ พ.ศ. 2563

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินทํานุบํารุงทองถิ่นใหแก่เทศบาล ตามระเบียบ 

สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ของสถาน

ธนานุบาลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2557

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินทุนหมุนเวียนใชในกิจการสถานธนานุบาล 

ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าดวยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ

ของสถานธนานุบาลขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 

พ.ศ. 2557
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเปนเงินบําเหน็จรางวัลประจําปใหแก่เจาหนาที่

ในส่วนของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล 

และสํานัก งาน จ.ส.ท.  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. 

ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  14:09:07 หน้า : 8/8
329
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