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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโคกตูม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโคกตูม จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 451,522,351.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 607,930,753.29 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 136,293,255.41 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 8 โครงการ รวม 
6,408,589.76 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 56 โครงการ รวม 39,369,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 212,238,825.61 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,125,872.27 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,290,313.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 4,995,230.19 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 489,774.19 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 47,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 114,285,311.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 88,005,324.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 848,802.56 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 150,747,309.71 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 46,461,439.52 บาท

งบบุคลากร จํานวน 53,064,665.88 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 24,118,685.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 20,305,268.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,797,250.99 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 848,802.56 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับจริง จํานวน 2,033,724.67 บาท

รายจายจริง จํานวน 1,462,475.60 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 571,249.07 บาท

เงินสะสม จํานวน 246,749.97 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,255,384.75 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 4,237,073.76 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,125,872.27 11,320,000.00 11,320,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,290,313.00 1,228,500.00 1,228,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,995,230.19 2,200,000.00 2,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 489,774.19 501,000.00 501,000.00

หมวดรายได้จากทุน 47,000.00 250,000.00 250,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 9,948,189.65 15,499,500.00 15,499,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 114,285,311.96 112,000,500.00 112,000,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

114,285,311.96 112,000,500.00 112,000,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 88,005,324.00 78,000,000.00 78,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

88,005,324.00 78,000,000.00 78,000,000.00

รวม 212,238,825.61 205,500,000.00 205,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 46,461,439.52 52,694,860.00 61,805,257.00

งบบุคลากร 53,064,665.88 62,944,859.00 66,884,025.00

งบดําเนินงาน 24,118,685.32 44,232,180.00 39,104,818.00

งบลงทุน 20,305,268.00 35,496,500.00 28,667,000.00

งบเงินอุดหนุน 6,797,250.99 10,131,601.00 9,038,900.00

รวมจายจากงบประมาณ 150,747,309.71 205,500,000.00 205,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลโคกตูม

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,917,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,091,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 40,319,718

แผนงานสาธารณสุข 8,422,515

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,012,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,032,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,311,400

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33,044,120

แผนงานการเกษตร 634,210

แผนงานการพาณิชย์ 707,940

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 61,805,257

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 205,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโคกตูม

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 61,805,257 61,805,257
    งบกลาง 61,805,257 61,805,257

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 13,920,480 2,851,300 8,787,400 25,559,180
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,426,980 0 0 4,426,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,493,500 2,851,300 8,787,400 21,132,200

งบดําเนินงาน 8,902,000 1,258,000 822,000 10,982,000
    ค่าตอบแทน 1,140,000 118,000 333,000 1,591,000

    ค่าใช้สอย 4,460,000 958,000 185,000 5,603,000

    ค่าวัสดุ 1,392,000 182,000 304,000 1,878,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,910,000 0 0 1,910,000

งบลงทุน 401,600 898,600 51,600 1,351,800
    ค่าครุภัณฑ์ 201,600 898,600 51,600 1,151,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

รวม 23,249,080 5,007,900 9,661,000 37,917,980

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 0 3,651,500 3,651,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 3,651,500 3,651,500

งบดําเนินงาน 264,000 1,674,000 1,938,000
    ค่าใช้สอย 110,000 850,000 960,000

    ค่าวัสดุ 40,000 650,000 690,000

    ค่าสาธารณูปโภค 114,000 0 114,000

    ค่าตอบแทน 0 174,000 174,000

งบลงทุน 0 250,000 250,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 250,000 250,000

งบเงินอุดหนุน 0 252,000 252,000
    เงินอุดหนุน 0 252,000 252,000

รวม 264,000 5,827,500 6,091,500

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,581,400 14,836,000 18,417,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,581,400 14,836,000 18,417,400

งบดําเนินงาน 1,018,000 14,151,618 15,169,618
    ค่าตอบแทน 120,000 180,000 300,000

    ค่าใช้สอย 529,000 8,735,950 9,264,950

    ค่าวัสดุ 355,000 4,695,668 5,050,668

    ค่าสาธารณูปโภค 14,000 540,000 554,000

งบลงทุน 15,000 691,700 706,700
    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 241,700 256,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 450,000 450,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,026,000 6,026,000
    เงินอุดหนุน 0 6,026,000 6,026,000

รวม 4,614,400 35,705,318 40,319,718

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,132,115 1,627,200 4,759,315
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,132,115 1,627,200 4,759,315

งบดําเนินงาน 379,200 2,624,000 3,003,200
    ค่าตอบแทน 26,500 14,000 40,500

    ค่าใช้สอย 137,700 2,610,000 2,747,700

    ค่าวัสดุ 215,000 0 215,000

งบเงินอุดหนุน 0 660,000 660,000
    เงินอุดหนุน 0 660,000 660,000

รวม 3,511,315 4,911,200 8,422,515
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 200,000
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000

รวม 200,000 200,000

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 510,000 2,704,560 3,214,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 510,000 2,704,560 3,214,560

งบดําเนินงาน 0 349,000 2,673,000 3,022,000
    ค่าใช้สอย 0 154,000 1,648,000 1,802,000

    ค่าวัสดุ 0 195,000 1,015,000 1,210,000

    ค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000

งบลงทุน 0 0 2,700,000 2,700,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,700,000 2,700,000

งบเงินอุดหนุน 2,075,900 0 0 2,075,900
    เงินอุดหนุน 2,075,900 0 0 2,075,900

รวม 2,075,900 859,000 8,077,560 11,012,460

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,106,900 0 2,106,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,106,900 0 2,106,900

งบดําเนินงาน 61,000 865,000 926,000
    ค่าตอบแทน 31,000 0 31,000

    ค่าใช้สอย 30,000 865,000 895,000

รวม 2,167,900 865,000 3,032,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 835,400 0 835,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 835,400 0 835,400

งบดําเนินงาน 926,000 550,000 1,476,000
    ค่าใช้สอย 926,000 550,000 1,476,000

รวม 1,761,400 550,000 2,311,400

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,068,400 4,477,220 7,545,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,068,400 4,477,220 7,545,620

งบดําเนินงาน 390,000 1,450,000 1,840,000
    ค่าตอบแทน 180,000 145,000 325,000

    ค่าใช้สอย 120,000 270,000 390,000

    ค่าวัสดุ 90,000 1,035,000 1,125,000

งบลงทุน 29,500 23,629,000 23,658,500
    ค่าครุภัณฑ์ 29,500 0 29,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 23,629,000 23,629,000

รวม 3,487,900 29,556,220 33,044,120

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 389,210 0 389,210
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 389,210 0 389,210

งบดําเนินงาน 240,000 5,000 245,000
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 235,000 5,000 240,000

รวม 629,210 5,000 634,210
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 404,940 404,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 404,940 404,940

งบดําเนินงาน 303,000 303,000
    ค่าตอบแทน 5,000 5,000

    ค่าใช้สอย 225,000 225,000

    ค่าวัสดุ 28,000 28,000

    ค่าสาธารณูปโภค 45,000 45,000

รวม 707,940 707,940

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,917,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,091,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 40,319,718

แผนงานสาธารณสุข 8,422,515

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 200,000

แผนงานเคหะและชุมชน 11,012,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,032,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,311,400

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33,044,120

แผนงานการเกษตร 634,210

แผนงานการพาณิชย์ 707,940

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 61,805,257

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 205,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลโคกตูม และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดลพบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 207,838,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 205,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,338,000 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 66,960

งบบุคลากร 1,955,040

งบดําเนินงาน 276,000

งบลงทุน 40,000

รวมรายจ่าย 2,338,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายอุดม  อิ่มอรชร)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

เห็นชอบ

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

(นายนิวัฒน์  รุงสาคร)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดลพบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10,220,129.43 408,148.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 516,770.90 100,968.11 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 1,180,485.66 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีป้าย 1,315,915.20 1,426,340.50 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 11,420.00 9,930.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 12,064,235.53 3,125,872.27 11,320,000.00 11,320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 14,501.50 14,647.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 824,890.00 695,910.00 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

22,000.00 18,920.00 26,000.00 0.00 % 26,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 29,050.00 34,210.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 88,255.00 208,750.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,040.00 3,820.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 12,300.00 37,395.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 76,750.00 58,950.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20:01 หน้า : 1/3



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

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 5,340.00 2,748.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 20.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 537,193.40 3,828.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

211,180.00 195,110.00 187,000.00 0.00 % 187,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,000.00 8,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,480.00 3,670.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,675.00 2,335.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 17,130.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 3,426.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,863,210.90 1,290,313.00 1,228,500.00 1,228,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 572,710.00 572,470.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ดอกเบี้ย 3,635,818.57 4,422,760.19 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,208,528.57 4,995,230.19 2,200,000.00 2,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 1,450.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.42 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 119,000.00 401,000.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 492,651.48 87,323.77 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 611,651.48 489,774.19 501,000.00 501,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20:01 หน้า : 2/3



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

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 47,000.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 47,000.00 250,000.00 250,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,567,181.84 1,578,054.41 1,400,000.00 0.00 % 1,400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 54,705,184.26 50,823,676.86 52,000,000.00 0.00 % 52,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 12,240,895.44 12,337,039.09 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 433,048.32 413,438.87 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 24,887,961.53 21,955,913.09 21,000,000.00 0.00 % 21,000,000.00
     อากรประมง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 6,811,156.70 11,455,380.25 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 218,987.36 194,446.39 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

15,529,099.00 15,527,363.00 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 116,393,514.45 114,285,311.96 112,000,500.00 112,000,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 82,484,562.00 88,005,324.00 78,000,000.00 0.00 % 78,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 82,484,562.00 88,005,324.00 78,000,000.00 78,000,000.00
รวมทุกหมวด 217,625,702.93 212,238,825.61 205,500,000.00 205,500,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20:01 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 205,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 11,320,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,228,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 26,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20:20 หน้า : 1/4



ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 187,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ดอกเบี้ย จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 501,000 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 250,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 112,000,500 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 52,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 21,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรประมง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 78,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 78,000,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 750,704 758,575 967,000 11.69 % 1,080,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 31,920 32,660 45,000 11.11 % 50,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 1,000,000 1,000,000 1,450,000 0 % 1,450,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 32,448,600 34,262,200 38,154,760 7.35 % 40,958,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,180,200 6,502,400 7,610,400 -11.67 % 6,722,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 95,500 89,000 150,000 20 % 180,000

เงินสํารองจ่าย 204,068 324,559.5 2,830,000 130.27 % 6,516,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 3,825,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 37,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 85,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี    จังหวัดลพบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 49,800 50,000 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 190,857

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

221,855.05 223,602.58 225,800 -100 % 0

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 100 % 600,000

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 535,815 600,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

2,572,540 2,562,800 3,825,000 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 36,780 36,780 37,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 83,047.44 85,000 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 70,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 43,591,967.05 46,461,439.52 56,099,960 61,805,257
รวมงบกลาง 43,591,967.05 46,461,439.52 56,099,960 61,805,257
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบกลาง 43,591,967.05 46,461,439.52 56,099,960 61,805,257
รวมแผนงานงบกลาง 43,591,967.05 46,461,439.52 56,099,960 61,805,257

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

1,133,280 1,133,280 946,300 19.76 % 1,133,280

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 270,000 270,000 241,500 11.8 % 270,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

324,000 324,000 244,000 32.79 % 324,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,673,640 1,673,640 1,782,200 36.33 % 2,429,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,670,920 3,670,920 3,484,000 4,426,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,704,880 5,203,440 5,606,680 16.15 % 6,512,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

165,800 173,460 219,900 23.87 % 272,400

เงินประจําตําแหน่ง 247,200 264,000 314,400 0 % 314,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 273,480 286,740 300,600 7.65 % 323,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,445,520 1,489,800 1,684,700 15.12 % 1,939,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 84,000 84,000 108,000 21.94 % 131,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,920,880 7,501,440 8,234,280 9,493,500
รวมงบบุคลากร 10,591,800 11,172,360 11,718,280 13,920,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 7,194,000 -91.24 % 630,000

ค่าเบี้ยประชุม 6,750 52,162.5 35,000 185.71 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,900 0 100,000 -70 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 107,799 101,871 228,000 40.35 % 320,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,500 83,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 137,249 158,533.5 7,640,000 1,140,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าในอาคาร
สํานักงาน

0 0 197,372 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร 0 0 0 100 % 150,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร 65,530 101,060 105,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 264,000 288,000 300,000 10 % 330,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 500,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตําแหน่ง
พนักงานขับรถ

88,000 96,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลตําบลโคก
ตูม

0 0 96,000 14.58 % 110,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่น

0 0 36,000 -100 % 0

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 43,985.5 39,335.25 55,000 81.82 % 100,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 165,005.28 353,162.91 365,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 0 100 % 150,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 6,000 -100 % 0

จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลบุคลากรท้อง
ถิ่น 

0 40,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบุคคลสํารวจพื้นที่ชุมชน 0 40,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,334 21,472 50,000 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 200,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 38,986 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

233,740 137,802 42,000 614.29 % 300,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง
เที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเช่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV)
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 420,000

โครงการปกป้องสถาบัน 49,000 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันและปรองดอง
สมานฉันท์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 901,328 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเทศบาล 13,000 0 10,000 0 % 10,000

โครงการวันปิยมหาราช 9,000 16,000 20,000 150 % 50,000

โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 
ประจําปี 2564

0 0 320,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 400,000
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
ห้วยซับเหล็ก 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้
บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง 

66,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู้
บริหารสมาชิก พนักงานและลูกจ้างเทศบาล

0 72,600 0 100 % 40,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างประจําปี 2562

325,890 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 422,982.19 268,102.82 170,000 194.12 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,755,466.97 1,512,520.98 2,673,700 4,460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 84,332.7 81,913 99,900 40.14 % 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,296 75,776 170,000 17.65 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 143,423 148,915 105,000 42.86 % 150,000
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วัสดุก่อสร้าง 122,940 114,025 70,000 114.29 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 41,400 25,000 700 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 143,173.16 105,517.9 183,000 -18.03 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,073.3 124,337.5 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุอื่น 139,325 311,255 106,000 88.68 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 778,563.16 1,003,139.4 978,900 1,392,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,285,019.61 1,282,946.74 1,200,000 25 % 1,500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 41,922.25 38,815.91 70,000 0 % 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 52,475 53,875 320,000 -78.13 % 70,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 203,770.8 203,100.48 200,000 35 % 270,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,583,187.66 1,578,738.13 1,790,000 1,910,000
รวมงบดําเนินงาน 4,254,466.79 4,252,932.01 13,082,600 8,902,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 4,390 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 9,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 2,700 0 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน 
ระบบ Inverter)

0 164,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 0 28,300 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ (มอก.) 0 22,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 5,450 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 10,900 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 14,000 -100 % 0

ถังน้ํา 0 18,000 0 0 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่ประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรีตําบลโคกตูม 0 0 35,000 -100 % 0

โทรศัพท์มือถือประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล 0 0 45,000 -100 % 0

พรมทอ 0 0 300,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องกรองน้ํา 0 0 66,000 -100 % 0

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 16,800 16,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟสปอร์ตไลท์ 44,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  0 0 55,800 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กดน้ําเย็น 0 7,918 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟ้า 0 5,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 21,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 46,000 0 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 15,900 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

9,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 8,900 5,200 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ 0 17,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 9,950 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 1,990 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 0 100 % 11,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 3,980 0 0 % 0
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 0 0 2,800 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 0 2,800 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

3,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,400 350,578 620,100 201,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

โครงการถมดินบริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกตูม

149,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 0 71,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลโคกตูม

0 0 1,030,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลโคกตูม

0 0 1,347,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,000 71,200 2,377,000 200,000
รวมงบลงทุน 240,400 421,778 2,997,100 401,600

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 12/116
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอเมืองลพบุรี (สํานัก
งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอเมืองลพบุรี (สํานัก
งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 25,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอเมืองลพบุรี (สํานัก
งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

25,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอเมืองลพบุรี (สํานัก
งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

0 25,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 15,111,666.79 15,872,070.01 27,822,980 23,249,080
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,439,671 1,593,404.52 2,102,760 2.78 % 2,161,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

54,000 64,838.71 121,200 -44.55 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 28,838.71 101,000 2.18 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 257,760 334,176.77 468,991 10.17 % 516,700
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 13,935 32,000 -90.63 % 3,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,769,431 2,035,193.71 2,825,951 2,851,300
รวมงบบุคลากร 1,769,431 2,035,193.71 2,825,951 2,851,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 74,650 106,612 176,000 -38.64 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,629 4,200 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 78,279 110,812 186,000 118,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,750 83,524 300,000 -100 % 0

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน

0 0 98,000 10.2 % 108,000
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ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์

80,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถยนต์ 0 40,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านนิติกร 0 0 56,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านนิติการ 0 56,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชา
สัมพันธ์

88,000 8,000 134,000 34.33 % 180,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 120,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,050 3,425 80,000 150 % 200,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

42,896 68,050 39,000 28.21 % 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการผลิตสื่อดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ด้าน
การตลาดออนไลน์สําหรับประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี

0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,321 18,689 340,000 -88.24 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 305,017 277,688 1,267,000 958,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,925 40,029 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,610 5,180 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 2,750 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,674 17,143.2 26,500 -9.43 % 24,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 8,500 135.29 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 44,453 61,060 60,000 5 % 63,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 106,662 126,162.2 165,000 182,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,000 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 508,958 514,662.2 1,618,000 1,258,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 4,390 4,500 -100 % 0

เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 100 % 5,500

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 11,000 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,960 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 17/116



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

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 0 10,900 0 0 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ด 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง  พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ  จํานวน ๑ ชุด 

0 400,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ตําบลโคกตูม

400,140 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านซับเสือแมบ หมู่ที่ 10 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

145,880 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านน้ําซับ หมู่ที่ 5 ตําบลโคกตูม

204,220 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมู่ที่ 3 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

213,680 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่ 9 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

206,660 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

151,880 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตําบล
โคกตูม

127,440 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตําบลโคกตูม

352,020 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สาย 
ชุมชนบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 7 ตําบลโคกตูม

340,020 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชน
บ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคกตูม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

0 289,660 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตําบลโคกตูม 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

0 378,240 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชน
บ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตําบลโคกตูม 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

0 467,480 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ชุมชน
บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ตําบลโคกตูม 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

0 155,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้ง
เพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว
.ศอพท. หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 13,800

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้ง
เพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจําปา 2 
หมู่ที่ 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 45,500

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้ง
เพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่
ที่ 15 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 74,700

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้ง
เพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา 
หมู่ที่ 3 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 67,800

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้ง
เพิ่มเติมจากของเดิม)
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ตําบลโคก
ตูม

0 0 0 100 % 30,300
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จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่ที่ 7 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 0 0 100 % 276,000

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) 
ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตําบล
โคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

0 305,100 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) 
ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๗ ตําบลนิคม
สร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

0 145,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) 
ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตําบล
โคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

0 485,940 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง) 
ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตําบล
โคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

0 328,700 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชน พล.รพศ.๑ หมู่ที่ ๘ ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

0 0 37,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที่ ๓ ตําบล
นิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 

0 0 303,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้าน มทบ.๑๓  หมู่ที่ ๘ ตําบลนิคม
สร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  

0 0 64,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้านซับเสือแมบ  หมู่ที่ ๑๐ ตําบล
นิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  

0 0 37,900 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้านดงจําปา ๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลนิคม
สร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  

0 0 13,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด  หมู่ที่ ๑๑ ตําบล
นิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  

0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน ๑ ชุด (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้านหมู่ ๘ สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตําบล
นิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี 

0 0 241,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ) ติดตั้ง
ภายในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม 
จํานวน 8 ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม)

0 0 0 100 % 360,000

จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุดภาครับ)

450,000 450,000 0 0 % 0
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จัดซื้อระบบชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ 
พร้อมติดตั้ง

98,975 0 0 0 % 0

จัดซื้อลําโพงฮอร์น 60-150 วัตต์ และ
อุปกรณ์ จํานวน 7 ตัว (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 0 0 100 % 9,800

จัดซื้อลําโพงฮอร์น ๖๐-๑๕๐ วัตต์ และ
อุปกรณ์ จํานวน ๗ ตัว (พร้อมติดตั้ง)
ชุมชนบ้านท่าเดื่อ-คงเจริญ หมู่ที่ ๔ ตําบล
นิคมสร้างตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  

0 0 9,800 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 0 0 32,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 0 0 57,000 -100 % 0

อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator) 0 0 0 100 % 5,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 44,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 24/116



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

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 0 19,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0 7,490 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000

ระบบเว็บไซต์ 0 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,704,875 3,459,700 969,000 898,600
รวมงบลงทุน 2,704,875 3,459,700 969,000 898,600

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,983,264 6,009,555.91 5,412,951 5,007,900
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4,087,135 4,577,753.37 4,927,500 34.13 % 6,609,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200 84,892 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 112,150 121,200 121,200 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,231,800 1,558,120 1,818,000 2.39 % 1,861,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,500 79,450 93,500 19.36 % 111,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,553,785 6,421,415.37 7,044,200 8,787,400
รวมงบบุคลากร 5,553,785 6,421,415.37 7,044,200 8,787,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 65,975 50,000 0 % 50,000

ค่าเบี้ยประชุม 31,200 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,000 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 175,800 222,000 251,000 0 % 251,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 22,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,100 18,750 22,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 228,100 306,725 333,000 333,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 12,052 37,206 28,000 -10.71 % 25,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน 176,000 8,000 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 2,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

144,770 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 63,012 113,500 -38.33 % 70,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม
อืนนอกสถานที่

0 0 0 100 % 30,000

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาลตําบลโคกตูมโดย
การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดทําข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม เพื่อ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างพ.ศ. 2562 และการจัดทําฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลโคก
ตูม

0 0 240,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น 
เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 481,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติในการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ
หนังสือ ว.89

0 0 15,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,065 34,060.56 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 340,887 623,778.56 468,500 185,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 87,465 81,587 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,070 4,020 4,000 -50 % 2,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 13,900 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,887.38 33,159.84 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,909 99,429 132,000 -9.09 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 235,331.38 232,095.84 316,000 304,000
รวมงบดําเนินงาน 804,318.38 1,162,599.4 1,117,500 822,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 4,800 0 16,000 -62.5 % 6,000

เก้าอี้สํานักงาน  ชนิดล้อเลื่อน 0 0 12,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย 0 2,650 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง 0 4,590 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 2,860 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์  0 0 4,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก  0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 43,600 51,300 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 19,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 25,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network  
แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)  จํานวน ๔ 
เครื่อง

0 0 0 100 % 35,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network 
แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จอแสดงภาพ 2,590 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,750 113,240 76,500 51,600
รวมงบลงทุน 61,750 113,240 76,500 51,600

รวมงานบริหารงานคลัง 6,419,853.38 7,697,254.77 8,238,200 9,661,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 26,514,784.17 29,578,880.69 41,474,131 37,917,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 552 50,000 -80 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 78,450 93,160 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 78,450 93,712 150,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,980 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,887 16,090 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,713 3,899 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 26,580 19,989 0 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 81,740.95 75,632.01 61,500 62.6 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,357.83 1,367.46 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 6,944.3 8,206.9 9,000 0 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 90,043.08 85,206.37 75,500 114,000
รวมงบดําเนินงาน 195,073.08 198,907.37 225,500 264,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 195,073.08 198,907.37 225,500 264,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 921,340 969,780 1,046,100 4.58 % 1,094,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

14,600 5,460 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 273,480 286,740 305,600 5.89 % 323,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,542,000 1,602,600 1,680,800 29.12 % 2,170,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,920 36,480 30,300 109.9 % 63,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,807,340 2,901,060 3,062,800 3,651,500
รวมงบบุคลากร 2,807,340 2,901,060 3,062,800 3,651,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,400 60,000 155,000 -35.48 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 29,700 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 18,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,600 15,000 18,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,700 111,000 229,000 174,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 60,000 20,000 200 % 60,000

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี  2565

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 32/116



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

โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัย
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

0 0 1,000 400 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

14,900 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

0 14,900 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

0 0 19,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2564

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2562

6,064 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 45,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 2562 

31,383.76 0 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชน
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" เพื่อจัดการ
ปญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2562

16,900 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชน
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" เพื่อจัดการ
ปญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลโคกตูม

0 88,957.4 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประจําปี 2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยประจําปี 2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2562

84,320 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 193,429.17 60,860 330,000 0 % 330,000

รวมค่าใช้สอย 346,996.93 224,717.4 420,000 850,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 108,300 160,000 25 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 179,219.4 150,868.28 170,000 105.88 % 350,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 136,800 52,200 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 84,000 91,500 118,000 -57.63 % 50,000

วัสดุอื่น 1,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 401,919.4 402,868.28 548,000 650,000
รวมงบดําเนินงาน 799,616.33 738,585.68 1,197,000 1,674,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 5,400 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 0 32,000 0 0 % 0

ถังน้ําไฟเบอร์กลาส 0 0 250,000 0 % 250,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 0 0 6,800 -100 % 0

เครื่องอัดอากาศ (ปมลม) 0 0 58,000 -100 % 0

รถยนต์บรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค์ 0 2,040,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 0 220,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องป่นไฟ 0 21,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจ 0 0 500,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซ่อมบํารุงยานพาหนะ (OVER HAUL) 262,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 267,900 2,313,000 814,800 250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา 0 0 319,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 319,000 0
รวมงบลงทุน 267,900 2,313,000 1,133,800 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ํา
ท่วม

0 252,000 252,000 0 % 252,000
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เงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบลป่าตาลตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาน้ําท่วม

252,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 252,000 252,000 252,000 252,000
รวมงบเงินอุดหนุน 252,000 252,000 252,000 252,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,126,856.33 6,204,645.68 5,645,600 5,827,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,321,929.41 6,403,553.05 5,871,100 6,091,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,309,530 2,868,927.7 1,988,420 35.18 % 2,688,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

74,470 69,680 9,700 592.78 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 103,200 43,200 138.89 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 454,440 651,960 678,050 3.97 % 705,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 -25 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,965,640 3,717,767.7 2,743,370 3,581,400
รวมงบบุคลากร 2,965,640 3,717,767.7 2,743,370 3,581,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 3,900 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 126,900 162,370 80,000 37.5 % 110,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 131,700 171,070 90,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 10,000 400 % 50,000

ค่าถ่ายเอกสาร 900 0 5,000 -100 % 0

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

62,578 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 79,782 15,000 60 % 24,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 63,083.37 72,334.81 35,000 757.14 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 126,561.37 152,116.81 65,000 529,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 45,316 36,194 15,000 566.67 % 100,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 38,713.6 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 16,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 106,115.4 79,410.1 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,575 103,980 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 258,720 235,784.1 160,000 355,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,621.05 1,393.14 4,000 0 % 4,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,358.75 7,575.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,979.8 8,968.74 14,000 14,000
รวมงบดําเนินงาน 525,961.17 567,939.65 329,000 1,018,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานขาเหล็ก 0 4,390 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 7,850 4,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  
0 0 51,000 -100 % 0

เครื่องพิมพM์ultifunction 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,290 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,500 14,530 110,400 15,000
รวมงบลงทุน 5,500 14,530 110,400 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,497,101.17 4,300,237.35 3,182,770 4,614,400
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,854,902.9 7,295,100 8,775,000 4.68 % 9,186,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

163,303.2 134,400 336,000 0 % 336,000

เงินวิทยฐานะ 435,738.7 620,900 966,000 0 % 966,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,392,446 3,505,822.24 4,174,900 3 % 4,300,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,840 49,830 175,500 -72.65 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,901,230.8 11,606,052.24 14,427,400 14,836,000
รวมงบบุคลากร 10,901,230.8 11,606,052.24 14,427,400 14,836,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6,000 9,000 20,000 100 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 19,400 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,600 28,400 50,000 180,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 32,900 8,101.31 6,000 733.33 % 50,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 360,000 280,000 384,000 246.88 % 1,332,000

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 0 100 % 40,000

ค่าถ่ายเอกสาร 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร           
     และนอกราชอาณาจักร

51,810 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 59,626 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 70,000 14.29 % 80,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคกลาง

84,204 0 0 100 % 300,000

โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ 0 0 0 100 % 200,000
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โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล

0 0 0 100 % 30,000

โครงการประกวดสื่อและวิจัย 11,137 13,302 20,000 50 % 30,000

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก 791,669 0 0 100 % 600,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

4,525,904 4,522,854 5,601,480 -3.26 % 5,418,950

โครงการอบรมสัมมนาครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

0 443,145 0 100 % 400,000

โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

464,964 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 28,500 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 6,322,588 5,355,528.31 6,136,480 8,735,950
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,900 23,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,690 5,068 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,197 74,763 100,000 4,200.67 % 4,300,668

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,147,739.2 2,696,939.98 4,185,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 47,698.46 89,713 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,070 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 2,000 2,400 % 50,000

วัสดุการศึกษา 92,154 0 55,000 81.82 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,362,448.66 2,889,883.98 4,457,000 4,695,668
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 185,046.47 152,011.71 179,000 168.16 % 480,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 25,000 140 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 185,046.47 152,011.71 204,000 540,000
รวมงบดําเนินงาน 9,882,683.13 8,425,824 10,847,480 14,151,618

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 เครื่องถ่ายเอกสาร 0 49,000 0 0 % 0

กระดานไวท์บอร์ด 6,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ 20,400 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 41,170 3,600 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)

0 0 253,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 0 0 276,600 -100 % 0

ชั้นวางหนังสือ 139,500 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 15,000

ตู้สุขาสําเร็จรูป 0 0 0 100 % 70,000

ตู้เหล็ก 0 16,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานกระจก 2 บานเลื่อน 19,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 0 10,600 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 6,900

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 31,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 93,240 8,400 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 4,900

โต๊ะประชุม 66,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 15,000 0 0 % 0

โต๊ะรับแขก 12,700 0 0 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 7,550 0 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 10,728 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน 75,000 60,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 13,900 0 0 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 62,100 0 0 0 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 55 นิ้ว

17,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงเฟาว์เลอร์ 14,230 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 11,800 0 0 % 0

ตู้กับข้าว 1,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส 0 18,750 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 31,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 34,000 300 % 136,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 0 30,100 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,390 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 587,908 255,540 641,000 241,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ก่อสร้างต่อเติมหลังคาคุลุมเครื่องเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

189,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) 48,000 0 0 0 % 0

เทคอนกรีตทางเท้ารอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกตูม

115,000 0 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ําบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 
(ซอย 6)

204,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางรางวีและท่อ
ระบายน้ําบริเวณโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 
2)

0 0 900,000 -100 % 0
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
โคกตูม

0 0 0 100 % 250,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลโคก
ตูม

0 0 160,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 556,000 0 1,360,000 450,000
รวมงบลงทุน 1,143,908 255,540 2,001,000 691,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต 5,706,430 5,253,715.53 5,960,000 0.77 % 6,006,000
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เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิบูล
สงเคราะห์1

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 5,706,430 5,253,715.53 5,960,000 6,026,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,706,430 5,253,715.53 5,960,000 6,026,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 27,634,251.93 25,541,131.77 33,235,880 35,705,318
รวมแผนงานการศึกษา 31,131,353.1 29,841,369.12 36,418,650 40,319,718

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,382,160 1,055,820 1,469,400 62.09 % 2,381,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

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

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 67,200 121,200 0 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,440 289,080 535,344 4.08 % 557,200
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,980 29,760 66,120 -92.72 % 4,815

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,693,980 1,509,060 2,259,264 3,132,115
รวมงบบุคลากร 1,693,980 1,509,060 2,259,264 3,132,115

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 54,500 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 6,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 6,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 54,500 0 16,500 26,500
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 1,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

22,795 0 10,000 200 % 30,000
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,260 52,640 77,700 0 % 77,700

รวมค่าใช้สอย 54,055 53,640 87,700 137,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,562 22,770 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 40,000 -75 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 370 15,600 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,733.8 37,010.9 48,000 -16.67 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,820 73,334 90,000 11.11 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 133,485.8 148,714.9 233,000 215,000
รวมงบดําเนินงาน 242,040.8 202,354.9 337,200 379,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 21,000 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
All In One  

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,000 50,500 0
รวมงบลงทุน 0 21,000 50,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,936,020.8 1,732,414.9 2,646,964 3,511,315
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 455,220 485,160 917,480 25.04 % 1,147,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 414,000 432,000 0 % 432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 46,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 815,220 945,160 1,397,480 1,627,200
รวมงบบุคลากร 815,220 945,160 1,397,480 1,627,200
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 18,400 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,400 9,000 9,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,800 9,000 24,000 14,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 0 54,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0 314,520.85 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

6,400 500 40,000 -50 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย

73,165 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2563

0 33,895 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนและผู้ปฏิบัติ
งานเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 758,810 641,592 790,000 13.92 % 900,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวี 29,060 29,490 92,000 -100 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวี
และท้องก่อนวัยอันควร

0 0 0 100 % 120,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจําถิ่น
และโรคอุบัติใหม่

0 54,246 48,000 108.33 % 100,000

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มตู้หยอด
เหรียญในชุมชน

37,285 28,800 22,000 127.27 % 50,000

โครงการรณรงค์แก้ไขปญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาล

0 0 0 100 % 250,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 257,658.05 0 350,000 42.86 % 500,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหายา
เสพติดในเขตเทศบาล

51,752 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

325,177 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัติยราชนารี

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิยราชนารี

0 0 0 100 % 500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

0 286,200 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 35,350 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ ประจําปีงบประมาณ 2563 

0 55,075 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข

25,601.5 0 0 100 % 50,000
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โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 53,430 43,105 40,000 150 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,500 1,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,618,338.55 1,526,273.85 2,137,000 2,610,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 16,050 160,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 16,050 160,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,644,138.55 1,551,323.85 2,321,000 2,624,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 1,070,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 1,100,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 660,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 660,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 660,000 660,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 660,000 660,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,459,358.55 2,496,483.85 5,478,480 4,911,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,395,379.35 4,228,898.75 8,125,444 8,422,515
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน

0 33,000 200,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

33,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,000 33,000 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 33,000 33,000 200,000 200,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 33,000 33,000 200,000 200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 33,000 33,000 200,000 200,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,202,220 2,320,080 2,456,600 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

81,800 72,660 67,200 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 121,200 121,200 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 158,880 165,000 172,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 540 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,564,640 2,678,940 2,817,000 0
รวมงบบุคลากร 2,564,640 2,678,940 2,817,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 53,400 40,000 -100 % 0

ค่าเบี้ยประชุม 19,725 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 87,000 83,324.55 60,000 -100 % 0
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 97,800 70,300 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 204,525 207,024.55 170,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 7,400 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราขอาณาจักร

0 5,820 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

41,716 0 31,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,040 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,756 5,820 48,400 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,238 20,308 50,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,528 22,287 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 48,766 42,595 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 303,047 255,439.55 298,400 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 27,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 28,600 0 0 % 0

 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer) 0 6,290 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader)

0 690 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,500 35,580 0 0
รวมงบลงทุน 27,500 35,580 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,895,187 2,969,959.55 3,115,400 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,289,460 1,354,920 939,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,276,357.28 2,540,183.85 2,638,000 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 167,835.25 200,413.44 205,800 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,733,652.53 4,095,517.29 3,782,800 0
รวมงบบุคลากร 3,733,652.53 4,095,517.29 3,782,800 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 32,780 40,000 -100 % 0

ค่าเบี้ยประชุม 13,100 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 7,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 32,400 36,000 49,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,500 68,780 96,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล 0 30,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 2,381 1,042 5,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 527 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,424.84 115,533.36 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 133,332.84 146,575.36 120,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 509,200 491,350 500,000 -100 % 0
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วัสดุก่อสร้าง 18,180 0 95,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 735 184,386 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 308,920.6 224,492 255,000 -100 % 0

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 837,035.6 900,228 865,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,015,868.44 1,115,583.36 1,081,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 3 (ระหว่างสาย
จัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่  
16  หมู่ที่  16  ตําบลโคกตูม

0 226,000 0 0 % 0

 ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยศูนย์ (ระหว่าง
สายจัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วยบง
สามัคคี หมู่ที่  8  ตําบลโคกตูม 

0 1,440,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยบ้าน  
พ.อ.โอภาส  เกตุรัตน์  
ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - คงเจริญ หมู่ที่ ๔  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

341,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายบ้านท่าเดื่อ (ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนบ้านท่าเดื่อ – 
คงเจริญ หมู่ที่  4  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 94,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .ซอยบ้านนายบุญส่ง 
วงดอน (แยกจากซอย 2 ระหว่างสายตรี - 
สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

488,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๙  
สายจัตวา - สายทหาร  ต่อจากเดิม
ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕  
ตําบลโคกตูม

880,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสายตรี (ต่อ
จากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ 
ตําบลโคกตูม

0 448,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างวัดสายตรี 
(ระหว่างสายตรี - สายโท) เชื่อมระหว่าง
ซอย 2 - 3 ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม 

430,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างสถานีเพาะชํา
กล้าไม้ (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) 
ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา  หมู่ที่ 3 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง  

0 0 645,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําปา 11 ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านดงจําปา 1 
หมู่ที่ 1 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

404,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต่ํา ๒ ต่อจาก
ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหนองหอย 
หมู่ที่ ๙ ตําบลโคกตูม

1,170,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทหาร (แยกจาก
ถนนซอยพิเศษ) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม 
หมู่ที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม

0 0 1,025,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน
นายปรีชา คูหา ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม 
ชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

593,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายมนตรี 
หล้าถลา (แยกจากสายตรี ระหว่างซอย 1 - 
ซอย 2) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม 

476,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายพัน (ต่อ
จากถนน ค.ส.ล. เดิม) ชุมชนบ้านหนองแฝก
เลื่อม หมู่ที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม 

0 436,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่ากล้วย
ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่ที่  ๗
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

780,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพรทิพย์ปาร์ค
ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖  
สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตําบลนิคมสร้างตนเอง

923,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยยาย
พัน ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ ๑๑ 
ตําบลโคกตูม 

0 0 267,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสุข (แยกจาก
ถนนซอยพิเศษ) ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม 
หมู่ที่ ๑๑ ตําบลโคกตูม 

0 0 392,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านราเมศ
ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่ที่  ๗
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

1,200,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเหมือนพลอย
(แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗)
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

148,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี ต่อจาก
ถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างถนนสายเหมือง
แร่ – ซอยศูนย์) ชุมชนบ้านหนองถ้ํา  หมู่ที่  
7  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 1,325,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านท่าเดื่อ 
ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - 
คงเจริญ หมู่ที่ 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

1,182,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ซอยสามัคคี ชุมชนบ้านหมู่ ๘  
สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตําบลนิคมสร้างตนเอง

479,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองถ้ํา -
บ้านหนองขาม (บริเวณคอสะพาน)
ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่ที่  ๗
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

284,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรงข้าม
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ (แยกจาก
ถนนทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย) ต่อจาก
ถนน ค.ส.ล. เดิม ชุมชนบ้านหมู่ ๘ 
สามัคคี หมู่ที่ ๘ ตําบลนิคมสร้างตนเอง

253,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแยกจากถนนสาย
เขาจีนแล - บ้านหนองขาม ชุมชนบ้าน
หนองถ้ํา หมู่ที่ 7 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

70,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทาง ซอย 1 (ระหว่างสายจัตวา - 
สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๑๖ หมู่ที่ 
๑๖ ตําบลโคกตูม

255,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทาง ซอย 1 (ระหว่างสายโท - 
สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 
12 ตําบลโคกตูม

368,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสายตรี - 
สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

32,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสายโท - 
สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 
4 ตําบลโคกตูม

302,000 0 0 0 % 0
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ขยายไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสายเอก - 
สายโท) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 10 ตําบล
โคกตูม 

205,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทาง ซอย 4 (ระหว่างสายจัตวา - 
สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่ 
16 ตําบลโคกตูม

189,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทางซอย ๘ (ระหว่างสายโท -
สายจัตวา ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕
ตําบลโคกตูม

458,000 0 0 0 % 0

ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง  
ซอย  3  (ระหว่างสายตรี – สายโท)  ชุมชน
บ้านสามพันตา  หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม

0 361,000 0 0 % 0

ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง 
ซอยวังน้ําดํา - ทางเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยซับ
เหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่ 6 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

23,800 0 0 0 % 0

ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง 
ถนนสายโท (ระหว่างซอยพิเศษ - สะพาน
ห้วยซับเหล็ก) ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี 
หมู่ที่ ๘ ตําบลโคกตูม

418,000 0 0 0 % 0
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ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง 
บริเวณซอย ๔ (ระหว่างสายจัตวา - สาย
ทหาร) ชุมชนบ้านร่วมในหมู่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๖ 
ตําบลโคกตูม 

0 0 201,000 -100 % 0

ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง
ซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา)
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย  หมู่ที่  ๔
ตําบลโคกตูม

259,000 0 0 0 % 0

ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง
ซอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา)
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย  หมู่ที่  ๔
ตําบลโคกตูม

360,000 0 0 0 % 0

ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายน้ําข้างทาง
สายจัตวา (ระหว่างซอยพิเศษ - สาย
เหมืองแร่ ชุมชนบ้านหนองหอย หมุ่ที่ ๙
ตําบลโคกตูม

248,000 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแยกจากสายตรี 
(แยกถนนสายตรี ระหว่างซอย ๒ - ซอย ๓) 
ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ ๓ ตําบลโคกตูม

0 92,000 0 0 % 0
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ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ 
๑๔ ตําบลโคกตูม

140,000 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบลูแองเจิ้ล 
(แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ชุมชน
บ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖ ตําบลนิคม
สร้างตนเอง 

0 47,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้านนางอุทัย 
สายสะอาด (แยกทางหลวงหมายเลข 
๓๐๑๗) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ 
๖ ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 56,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนองน้ําขาว - 
ห้วยหินลาด (แยกจากถนนสายเหมืองแร่) 
ชุมชนบ้านหนองขาม  หมู่ที่ ๗  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 199,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา (ท่อลอดถนน) 
บริเวณซอยเขาหงษ์ ชุมชนบ้านนิคม ๑ 
พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 15,500 0 0 % 0

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา (ท่อลอดถนน) 
บริเวณซอยดงจําปา ๘ ชุมชนบ้านรักโคก
สะอาด หมู่ที่ ๑๑ ตําบลนิคมสร้างตนเอง 

0 26,000 0 0 % 0
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ซ่อมแซมและขยายถนนลูกรัง ซอย ๑๐ 
(ระหว่างสายโท – สายจัตวา  ฝ่งซ้ายทาง) 
ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ ๑๕ ตําบลโคกตูม 

0 456,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสาย
จัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่  
16  หมู่ที่  16  ตําบลโคกตูม

0 238,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ซอย ๓ (ระหว่าง
หน้าวัดถ้ําพระธาตุ - สายเอก) ชุมชนบ้าน
คีรีวงก์ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลโคกตูม

0 131,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ซอย ๕ (ระหว่าง
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วย
จันทร์ หมู่ที่ ๗ ตําบลโคกตูม 

0 170,000 0 0 % 0

ซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง ซอย ๖ (ระหว่าง
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วย
จันทร์ หมู่ที่ ๗ ตําบลโคกตูม 

0 55,000 0 0 % 0

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยพิเศษ (ระหว่าง
สายจัตวา – สายโท)  ชุมชนบ้านห้วยบง
สามัคคี หมู่ที่  8  ตําบลโคกตูม 

0 1,420,000 0 0 % 0

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม  (ระหว่างซอย  6 – ซอย  7)  
ชุมชนบ้านซอย  5 หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

0 1,440,000 0 0 % 0
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ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซับ
เสือแมบ ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี  หมู่
ที่  10  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 1,090,000 0 0 % 0

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย  5  ต่อจากถนน 
 ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายเอก – สายตรี)  
ชุมชนบ้านน้ําซับ  หมู่ที่  ๕  ตําบลโคกตูม 

0 0 1,591,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอยพิเศษ ต่อจาก
ของเดิม (ระหว่างสายจัตวา – สายโท)  
ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี  หมู่ที่  8  ตําบล
โคกตูม 

0 0 974,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล .ซอย 4 (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 
ตําบลโคกตูม 

0 0 1,601,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 3 (ระหว่างสาย
จัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 
16 หมู่ที่ 16 ตําบลโคกตูม 

0 0 1,962,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหว่างสาย
จัตวา – สายโท) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา 
หมู่ที่ 14 ตําบลโคกตูม  

0 0 1,514,000 -100 % 0
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ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  5  หมู่ที่  13
  ตําบลโคกตูม

0 1,110,000 0 0 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหว่างสาย
จัตวา – สายโท) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15
 ตําบลโคกตูม 

0 0 1,541,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม  หมู่ที่  6  
ตําบลโคกตูม

0 1,850,000 0 0 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๘ ต่อจากถนน 
ค.ส.ล. เดิม (ระหว่างสายตรี - สายโท) 
ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ ๖ ตําบลโคกตูม 

0 473,000 0 0 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําปา 8 
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง 

0 0 814,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ท่าเดื่อใหญ่ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - คงเจริญ 
หมู่ที่ ๔ ตําบลนิคมสร้างตนเอง 

0 0 1,274,000 -100 % 0
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ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม ต่อจากของเดิม (ระหว่างซอย ๕ - 
ซอย ๖) ชุมชนบ้านซอย ๕  หมู่ที่ ๑๓  
ตําบลโคกตูม  

0 0 1,753,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซับ
เสือแมบ ต่อจากเดิม ชุมชนบ้านซับเสือแมบ
สามัคคี หมู่ที่ 10  ตําบลนิคมสร้างตนเอง 

0 0 1,250,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยดงจําปา 
๖ ชุมชนบ้านดงจําปา ๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 0 1,663,000 -100 % 0

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสาย
โท – สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย  
หมู่ที่ 4  ตําบลโคกตูม

0 1,250,000 0 0 % 0

ติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณคอสะพานใน
เขตเทศบาลตําบลโคกตูม ๗ แห่ง รวม
จํานวน ๒๘ ต้น

0 0 1,163,800 -100 % 0

ติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณทางแยกในเขต
เทศบาลตําบลโคกตูม ๔ แห่ง รวมจํานวน 
๑๗ ต้น  

0 0 658,800 -100 % 0
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ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนน ชนิดโซล่าร์เซล บริเวณ
คอสะพานทางเข้าบ้านซับเสือแมบ 2 
สะพาน ชุมชนบ้านซับเสือแมบสามัคคี หมู่ที่ 
10 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 400 -100 % 0

ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ ๖ สามัคคี หมู่ที่ ๖
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

587,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลท์ติก
คอนกรีตทับถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนภายใน
หมู่บ้านคงเจริญ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - คง
เจริญ หมู่ที่ ๔ ตําบลนิคมสร้างตนเอง 

0 0 1,397,000 -100 % 0

ปรับปรุงผิวทางแอสฟลท์ติกคอนกรีต สาย
จัตวา ต่อจากของเดิม (ระหว่างซอยศูนย์ – 
สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 
9 ตําบลโคกตูม 

0 0 1,994,000 -100 % 0

ปรับปรุงผิวทางแอสฟลท์ติกคอนกรีต สาย
เหมืองแร่ ต่อจากของเดิม (ระหว่างสาย
จัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 9 ตําบลโคกตูม

0 0 905,000 -100 % 0
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วางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ลอดถนน  บริเวณ
ทางเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้าน
นิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่  6  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 46,000 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล.ข้างทาง  ถนนสาย
บ้านนิคม  4 (ทางเข้า  (รง.กสย.)  ชุมชน
บ้านนิคม  1  พัฒนา หมู่ที่  3  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 483,000 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ริมถนนสายบ้าน
หนองถ้ํา  - วังน้ําดํา (บริเวณหน้าบ้านจิตรา
มิวสิค) ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่ที่ 7 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

66,000 0 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ลอดคลองส่งน้ํา 
ด้านประตูเหนืออ่างเก็บน้ําห้วยส้ม ชุมชน
บ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคกตูม

30,000 0 0 0 % 0

วางท่อระบายน้ําลอดถนนบริเวณซอย ๔ 
(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้าน
ห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตําบลโคกตูม 

0 0 34,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา (ท่อลอดถนน) 
บริเวณซอย 4 (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) 
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4,14 ตําบล
โคกตูม

52,000 0 0 0 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,093,800 13,652,500 25,945,000 0
รวมงบลงทุน 14,093,800 13,652,500 25,945,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

 ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอยดงจําปา  6 ชุมชนบ้านดงจําปา  2  หมู่
ที่  2  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 79,593.02 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ
บริเวณซอย  7  ชุมชนบ้านน้ําซับ  หมู่ที่  5  
ตําบลโคกตูม

219,242.25 0 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอย  2 ถึงบ้านนายเทวิน  ถนนสายโท  
ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่  3  ตําบลโคก
ตูม

0 33,446.06 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอย ซับเหล็กฮิลล์  ชุมชนบ้านนิคมหมู่  6  
สามัคคี  หมู่ที่  6  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 55,387.48 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอยนิคม  1 พัฒนา  9  ชุมชนบ้านนิคม  1  
พัฒนา  หมู่ที่  3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 176,904.17 0 0 % 0
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ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอยนิคม  3 ชุมชนบ้านโคกตูม  1  หมู่ที่  2 
 ตําบลโคกตูม

0 63,896.12 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอยบ้าน นายปลด  พินิจรอบ  ชุมชนบ้าน
สามพันตา หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม

0 70,633.91 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
ซอยยายม้อน ชุมชนบ้านโคกตูม  3  หมู่ที่  
2  ตําบลโคกตูม

0 45,770.32 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณ
สามแยก ทางเข้าบ้านซับราง – กลางซอย  
ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่  9  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 148,597.32 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณสี่
แยก ซอยศูนย์ – กลางซอยบ้านหนองเสาร์  
ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตําบล
โคกตูม

0 122,406.93 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย 
2 (สายเอก - สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมู่
ที่ 10 ตําบลโคกตูม

0 0 357,234 -100 % 0
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ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย
บ้านท่าเดื่อน้อย ชุมชนบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่
ที่ 5 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 196,882 -100 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย
บ้านนายสมหมาย จําปาดิบ ชุมชนบ้านสาม
พันตา หมู่ที่ 3 ตําบลโคกตูม

0 66,310.04 0 0 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย
หมู่บ้านราเมศ ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่ที่ 7 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 162,804 -100 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท้าย
ซอยบ้านท่าเดื่อ ชุมชนบ้านท่าเดื่อ - คง
เจริญ หมู่ที่ 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 1,041,347 -100 % 0

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 
4 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 178,900

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 
5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 153,100

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 
6 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 204,600
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ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 
8 (ระหว่างสายตรี – สายโท) จากถนนสาย
ตรี – สะพานคอนกรีต ชุมชนบ้านห้วยส้ม 
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 196,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
ข้างวัดหนองแฝกเลื่อม ชุมชนบ้านหนอง
แฝกเลื่อม หมู่ที่ 11  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 142,800

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
ซับเหล็กฮิลล์  หมู่ที่  6  ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

0 0 0 100 % 62,500

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
ดงจําปา 10 ชุมชนบ้านดงจําปา 1 หมู่ที่ 1 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 108,000

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
บ้านยายพัน ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่
ที่ 11  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 99,800

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
บ้านยายเพ็ญ แยกจากซอยศูนย์ ชุมชนบ้าน
ห้วยบง หมู่ที่  8  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 36,400

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
พิเศษ  (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) จาก
ถนนสายโท (ปากซอย) – กลางซอยพิเศษ 
ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 339,200
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ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้าย
ซอยดงจําปา  5 ชุมชนบ้านดงจําปา 2
หมู่ที่ 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 236,900

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 7 – ซอย 8) ชุมชนบ้าน
สระวัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 176,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 8 – ซอย 9) ชุมชนบ้าน
สระวัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 140,500

ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย 1 (สายจัตวา - 
สายโท) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 
ตําบลโคกตูม

0 403,590.09 0 0 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย  4 – ซอย 
 5
ถนนสายโท  ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา  
หมู่ที่  14  ตําบลโคกตูม

164,955.69 0 0 0 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจําปา  
11
ชุมชนบ้านดงจําปา  1  หมู่ที่  1  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

86,690.33 0 0 0 % 0
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ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจําปา  
8
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด  หมู่ที่  11  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

127,157.73 0 0 0 % 0

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสนาม
กอล์ฟ
ธงชัย  ใจดี  ชุมชนบ้านหมู่  8  สามัคคี
หมู่ที่  8  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

149,793.58 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 747,839.58 1,266,535.46 1,758,267 2,075,900
รวมงบเงินอุดหนุน 747,839.58 1,266,535.46 1,758,267 2,075,900

รวมงานไฟฟ้าและประปา 19,591,160.55 20,130,136.11 32,567,067 2,075,900
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 326,500 37.83 % 450,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 360,000 386,500 510,000
รวมงบบุคลากร 360,000 360,000 386,500 510,000
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 288 10,000 10,000 240 % 34,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,115 63,430 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 40,403 73,430 130,000 154,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,870 14,490 25,000 -40 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 4,580 4,150 50,000 -80 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,344.9 37,223.7 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุการเกษตร 72,289 50,680 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 139,083.9 106,543.7 235,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 179,486.9 179,973.7 365,000 349,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นชนิดล้อเดี่ยว 1,980 0 0 0 % 0

รถเข็นชนิดสองล้อ 1,020 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 84/116



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

รถเข็นสามล้ออเนกประสงค์ 0 3,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,000 18,400 0 0
รวมงบลงทุน 3,000 18,400 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 542,486.9 558,373.7 751,500 859,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,154,319 2,502,233.54 2,426,944 2.04 % 2,476,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 188,061 238,870 252,260 -9.62 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,342,380 2,741,103.54 2,679,204 2,704,560
รวมงบบุคลากร 2,342,380 2,741,103.54 2,679,204 2,704,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ํา 0 0 37,000 89.19 % 70,000
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ค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขนย้ายขยะมูลฝอย 0 0 44,000 127.27 % 100,000

ค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขนย้ายขยะมูลฝอย 43,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาถมดิน - ฝงกลบ 767,368 598,561.38 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาถมดิน – ฝงกลบ 0 0 352,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาทําป้าย 6,820 0 10,000 0 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 26,175 15,000 50,000 0 % 50,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
และคนงานประจํารถขยะ

0 0 234,000 100 % 468,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานประจําบ่อขยะ 88,000 96,000 96,000 0 % 96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานประจํารถขยะ 0 0 56,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษา
สาธารณะสถาน

0 0 9,000 0 % 9,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขยะทองคํา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการขยะทองคํา 42,150 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะอันตราย 0 46,800 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดการขยะอันตราย 49,650 0 0 0 % 0

โครงการธนาคารขยะ 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 8,550 0 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนํา
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์

36,511 8,028 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 376,315 562,750 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 1,444,539 1,327,139.38 1,703,000 1,648,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 185,380 222,170 303,000 -0.99 % 300,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 55,000 -90.91 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 53,300 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 501,156.7 483,943.8 630,000 -20.63 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 670 670 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,750 36,210 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 717,956.7 796,293.8 1,203,000 1,015,000
รวมงบดําเนินงาน 2,162,495.7 2,123,433.18 2,926,000 2,673,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ 0 0 2,400,000 0 % 2,400,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 300,000

ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่

366,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 366,800 0 2,400,000 2,700,000
รวมงบลงทุน 366,800 0 2,400,000 2,700,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,871,675.7 4,864,536.72 8,005,204 8,077,560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 27,900,510.15 28,523,006.08 44,439,171 11,012,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 666,660 708,900 752,100 5.32 % 792,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,029,600 1,208,040 1,256,900 3.79 % 1,304,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 21,420 16,400 -37.2 % 10,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,696,260 1,938,360 2,025,400 2,106,900
รวมงบบุคลากร 1,696,260 1,938,360 2,025,400 2,106,900
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 500 % 6,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 25,000 31,000 31,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 25,000 25,000 31,000 61,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานไวท์บอร์ด 4,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 4,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500 0 68,000 0
รวมงบลงทุน 4,500 0 68,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,725,760 1,963,360 2,124,400 2,167,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 7,450 0 0 % 0

 โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 0 872,680 0 0 % 0

 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 0 52,356 0 0 % 0

โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 0 130,000 130.77 % 300,000
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน 16,681 11,940 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย์  EM BALL 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM 9,250 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL 0 3,900 0 0 % 0

โครงการต้นไม้ซับฝุ่น 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการป่าเขียวในเมือง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์ 22,830 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 21,880 0 0 0 % 0

โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 0 450 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพน้ําทิ้ง
ครัวเรือน

16,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ําทิ้งครัวเรือน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร 17,280 0 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ 
โรงแต่งแร่

11,430 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 681,460 0 540,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 204,510 150,840 183,000 63.93 % 300,000

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 48,576 0 0 100 % 60,000

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 0 0 0 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,490 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,049,897 1,106,106 1,083,000 865,000
รวมงบดําเนินงาน 1,049,897 1,106,106 1,083,000 865,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 0 0 23,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 23,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 23,900 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,049,897 1,106,106 1,106,900 865,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,775,657 3,069,466 3,231,300 3,032,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 400 88,750 % 355,400
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 263,280 272,520 403,430 18.98 % 480,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 263,280 272,520 403,830 835,400
รวมงบบุคลากร 263,280 272,520 403,830 835,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 93,400 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -40 % 6,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

244,950 183,218 0 100 % 200,000

โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ 0 0 0 100 % 300,000

โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ 218,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 0 226,335 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นอื่นๆ และ
จังหวัด

0 98,247 0 100 % 100,000
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โครงการฝึกอบรมทักษะความสามารถด้าน
ดนตรี
ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน

69,215 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
48,450 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทักษะภาคฤดูร้อน 0 0 0 100 % 100,000

โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 580,615 601,200 10,000 926,000
รวมงบดําเนินงาน 580,615 601,200 10,000 926,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 843,895 873,720 413,830 1,761,400
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 92,565 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 2,200 8,990.91 % 200,000
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โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 
ประจําปี 2563

0 490,680 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 7,640 10,112 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันปีใหม่ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา

0 1,100 1,000 -100 % 0

โครงการวันมาฆบูชา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันวิสาข
บูชา) 

900 0 0 0 % 0

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 83,346 0 0 0 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษา 0 0 20,000 900 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 184,451 501,892 123,200 550,000
รวมงบดําเนินงาน 184,451 501,892 123,200 550,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 3,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 4,900 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
0 0 34,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 41,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 41,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจําปี 2562

60,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 244,451 501,892 165,100 550,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,088,346 1,375,612 578,930 2,311,400
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 2,700,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 121,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 3,068,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 3,068,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 180,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 390,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 0 0 100 % 29,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 29,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 29,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,487,900
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,300,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 2,980,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 197,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 4,477,220
รวมงบบุคลากร 0 0 0 4,477,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 99/116



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

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 85,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 145,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล 0 0 5,000 1,900 % 100,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 5,000 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 9,000 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 9,000 10,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 500,000

วัสดุก่อสร้าง 469,536.8 162,250 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 300,000
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วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 469,536.8 162,250 200,000 1,035,000
รวมงบดําเนินงาน 469,536.8 171,250 210,000 1,450,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา ขนาด 1.5 แรง
ม้า

0 0 115,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต้น้ํา ขนาด 1.5 แรง
ม้า

115,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 115,000 0 115,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 7 (ระหว่างสาย
เอก – สายตรี) ชุมชนบ้านน้ําซับ หมู่ที่  5  
ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 610,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ 
(แยกจากซอยพิเศษ) ต่อจากถนน ค.ส.ล
.เดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 
ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 478,000
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อ
จากถนนเดิม (แยกทางหลวงหมาเลข 3017) 
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่  6  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 560,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณคอสะพานถนน
สายวังน้ําดํา – หนองถ้ํา ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 
6 สามัคคี หมู่ที่  6  ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 291,000

ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกจากถนนซอย 
5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้าน
ซอย  5  หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 343,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณกลุ่ม
บ้านนางน้อย รวดเร็ว ชุมชนบ้านห้วยบง
สามัคคี หมู่ที่  8  ตําบลโคกตูม

0 0 371,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณกลุ่ม
บ้านนายเสกสรร  ชูสังวาล ชุมชนบ้านซอย 
5  หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

0 0 371,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณกลุ่ม
บ้านพงลักษณ์ สุระเกษ ชุมชนบ้านหนอง
หอย หมู่ที่  9  ตําบลโคกตูม

0 0 371,000 -100 % 0
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ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านซอย  5
หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านน้ําซับ หมู่ที่  5  ตําบลโคกตูม 0 0 371,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านร่วมใจหมู่  16
หมู่ที่  16  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา
หมู่ที่  12  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่  1  ตําบลโคกตูม 0 0 371,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านห้วยขมิ้น
หมู่ที่  1  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านห้วยจันทร์
หมู่ที่  7  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านห้วยบงสามัคคี
หมู่ที่  8  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านห้วยส้ม  
(กลุ่มบ้านนายสมหมาย  บุญส่งศรี) หมู่ที่  6
  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณชุมชน
บ้านห้วยส้ม
หมู่ที่  6  ตําบลโคกตูม

417,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณซอย 1 
กลุ่มบ้านนายสุนทร ปลิ้มจิตร์ ชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย  หมู่ที่  4  ตําบลโคกตูม

0 0 371,000 -100 % 0
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ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณซอย 3  
ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16  หมู่ที่  16  ตําบล
โคกตูม

0 0 371,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา  บริเวณซอย 3 
ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ที่  3  ตําบลโคก
ตูม

0 0 371,000 -100 % 0

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่มบ้านนายชุมพล  
แก่นสากล ซอย  3  ชุมชนบ้านสามพันตา  
หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 298,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่มบ้านนายเบิ้ม  สี
สวาทชุมชนบ้านนิคม  3 หมู่ที่  9  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 298,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่มบ้านนายสุระพล 
ศรนารายณ์ สายตรี (ระหว่างซอย 10 – 
ซอย 11) ชุมชนบ้านห้วยส้ม  หมู่ที่  6  
ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 298,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 3 
(ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 381,000
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ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณซอย 5 
(ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  
5  หมู่ที่  13 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 381,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณถนนสาย
ตรี (ระหว่างซอย 5 – ซอย 6)  ชุมชนบ้าน
ซอย  5 หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 381,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ําแทนของเดิม
บริเวณชุมชนบ้านสระวัง  หมู่ที่  15  ตําบล
โคกตูม

332,000 0 0 0 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณกลุ่มบ้านนาย
พงลักษณ์ สุระเกษ ชุมชนบ้านหนองหอย 
หมู่ที่  9  ตําบลโคกตูม

0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณกลุ่มบ้านนาย
วรพจน์ พึ่งแก้ว ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่  13
  ตําบลโคกตูม

0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณกลุ่มบ้านนาย
สมทรง เสริมกลิ่น ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่  
13  ตําบลโคกตูม

0 0 360,000 -100 % 0
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ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณกลุ่มบ้านนาย
เสกสรร ชูสังวาล ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่  
13  ตําบลโคกตูม

0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านน้ํา
ซับ หมู่ที่  5  ตําบลโคกตูม 0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณชุมชนบ้าน
ห้วยขมิ้น หมู่ที่  1  ตําบลโคกตูม 0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณซอย  3 
(ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 358,000

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณซอย  5 
(ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 
5 หมู่ที่ 13 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 358,000

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณซอย 1 กลุ่ม
บ้านนายสุนทร ปลื้มจิตร์ ชุมชนบ้านหนอง
แกเตื่อย หมู่ที่  4  ตําบลโคกตูม

0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณซอย 3 ชุมชน
บ้านร่วมใจหมู่ 16 หมู่ที่  16  ตําบลโคกตูม 0 0 360,000 -100 % 0
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ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณซอย 3 ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม 0 0 360,000 -100 % 0

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บริเวณซอย 2 
(ระหว่างสายโท – สายจัตวา)  ชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 358,000

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชน
บ้านดงจําปา  1  หมู่ที่  1  ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  

358,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่  16  
หมู่ที่  16  ตําบลโคกตูม  

358,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา
หมู่ที่  12  ตําบลโคกตูม  

358,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านสามพันตา
หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม

358,000 0 0 0 % 0
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โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น
หมู่ที่  1  ตําบลโคกตูม  

358,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านห้วยจันทร์
หมู่ที่  7  ตําบลโคกตูม  

358,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี
หมู่ที่  8  ตําบลโคกตูม  

358,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  บริเวณ
ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่  6  ตําบลโคกตูม  358,000 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยดงจําปา 7 ชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมู่ที่ 2 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

0 0 0 100 % 1,100,000

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย  5 (ระหว่างสาย
โท -  สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์
พัฒนา หมู่ที่ 14 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,466,000
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ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสาย
โท – สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย  
หมู่ที่  4  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,496,000

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอยดงจําปา 8 
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่  11  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 707,000

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย  8 
(ระหว่างสายจัตวา – สายโท) ต่อจากถนน  
ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 
ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,998,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  4 ต่อจากถนน 
ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายตรี – สายโท) 
ชุมชนบ้านซอย  5 หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,769,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 937,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ต่อจากถนน ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,957,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง (ทางเข้า
สนามกอล์ฟธงชัย ใจดี) ชุมชนบ้านหมู่ 8 
สามัคคี หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 1,889,000
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ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพยงค์ 
บุญเลิศ (แยกถนนซอยดงจําปา 8) ชุมชน
บ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่  11  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

0 0 0 100 % 250,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม ต่อจากถนน  ค.ส.ล.เดิม (ระหว่าง
ซอย 5 – ซอย 6) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 
13 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,788,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดหนอง
ถ้ํา ชุมชนบ้านหนองถ้ํา  หมู่ที่  7  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 363,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 พัฒนา 9 (แยกทาง
หลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 
พัฒนา หมู่ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 0 100 % 1,220,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟทล์ติก
คอนกรีต ซอย 3 (สายตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 182,000

ติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณถนนสายโคก
ตูม - พระพุทธบาท ชุมชนบ้านโคกตูม  3  
หมู่ที่  2 ตําบลโคกตูม

0 0 0 100 % 1,114,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,532,000 0 6,208,000 23,629,000
รวมงบลงทุน 6,647,000 0 6,323,000 23,629,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

วางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําประปาส่วน
ภูมิภาค บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3  หมู่ที่ 9 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

0 0 1,476,334 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,476,334 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,476,334 0

รวมงานก่อสร้าง 7,116,536.8 171,250 8,009,334 29,556,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,116,536.8 171,250 8,009,334 33,044,120

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 326,760 346,020 366,060 6.32 % 389,210

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 326,760 346,020 366,060 389,210
รวมงบบุคลากร 326,760 346,020 366,060 389,210
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 3,350 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,200 3,350 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร

0 275,460 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 15,000 -66.67 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่
เด็กและเยาวชน

7,670 3,460 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 276,430 0 10,000 1,900 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 284,100 278,920 25,000 235,000
รวมงบดําเนินงาน 288,300 282,270 30,000 240,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 615,060 628,290 396,060 629,210
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 5,000
รวมแผนงานการเกษตร 615,060 628,290 396,060 634,210

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 287,629.03 359,520 1.54 % 365,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 36,507 40,400 -1.24 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 324,136.03 399,920 404,940
รวมงบบุคลากร 240,000 324,136.03 399,920 404,940
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน 0 0 70,000 0 % 70,000

ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,960 86,000 63,000 138.1 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,960 86,000 158,000 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,380 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 3,220 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 583.35 444.55 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 12,183.35 444.55 48,000 28,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 115/116



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

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 17,619.33 21,963.92 45,000 0 % 45,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,619.33 21,963.92 45,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 31,762.68 108,408.47 256,000 303,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 271,762.68 432,544.5 655,920 707,940
รวมแผนงานการพาณิชย์ 271,762.68 432,544.5 655,920 707,940

รวมทุกแผนงาน 149,756,285.71 150,747,309.71 205,500,000 205,500,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:20 หน้า : 116/116
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลโคกตูม 
อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

        
                

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 205,500,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 61,805,257 บาท 
  งบกลาง รวม 61,805,257 บาท 
   งบกลาง รวม 61,805,257 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 1,080,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า 
ของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้างท้ังปี เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย  
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที ่2 พ.ศ.2561   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่  22 เมษายน  2562 
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   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 1,450,000 บาท 

      

  

เพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 40,958,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี  
บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลฯแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน 
แบบขั้นบันได โดยผู้สูงอายุ 
-  อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเดือนละ 600  บาท 
(600 บาท x 3,015 คน ) = 1,809,000 บาท/เดือน 
-  อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเดือนละ 700  บาท 
(700 บาท x  1,296 คน ) = 907,200 บาท/เดือน 
-  อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเดือนละ 800  บาท 
(800 บาท x 570 คน ) = 456,000 บาท/เดือน        
-  อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000  บาท  
(1,000 บาท x 121 คน ) = 121,000 บาท/เดือน 
ประมาณการลงทะเบียนเพ่ิมเติมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
(600 บาท x 200 คน ) = 120,000 บาท/เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่122 ล าดับที ่1     

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 6,722,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  และได้แสดงความจ านงโดยการ 
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลฯแล้ว  
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โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ  800บาท/เดือน   
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)  
และคนพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี ได้รับคนละ1,000 บาท/เดือน   
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่122 ล าดับที ่1     

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 180,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้   
โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่122 ล าดับที ่1   

      

   เงินส ารองจ่าย จ านวน 6,516,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉิน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของต ารวจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรงในเขตเทศบาล เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร ป้ายจราจร กระจกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

      

    ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 190,857 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ข้อ 16 ค านวณจากรายรับจริงประจ าปี
ที่ผ่านมายกเว้น เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทแต่
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่เกิน 750,000 บาท ค านวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ปี2563)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3889  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538  

      

    ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ านวน 600,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นฯเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่เทศบาลต าบลโคกตูม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งงบประมาณ
สมทบตามหลักเกณฑ์ฯร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ เป็น
เงิน 600,000 บาท ตั้งไว้ 600,000 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 

      

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) จ านวน 37,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ(ชคบ.)จ านวน 2 ราย  
เดือนละ 3,065 บาท (3065*12=36,780)ตั้งไว้ 37,000 บาท  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่16 )พ.ศ. 2558 
 
  

      



หนา้ 5 จาก 151 
 

 

    เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 85,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน และมีสิทธิ
ได้รับเงินบ าเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2555 

      

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 3,825,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน     
ท้องถิ่น (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจาก 
รัฐบาล) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณการรายรับ  
(ไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 127,500,000 บาท ส่งสมทบในอัตรา 
ร้อยละ 3 (127,500,000 x 3% = 3,825,000) ตั้งไว้ 3,825,000  
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวง
การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบ
เข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563และ
กฎทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2563 

      

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) ของพนักงานเทศบาล  ที่
ตายในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้  

      

    เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) พนักงานจ้าง ที่ตายใน
ระหว่างรับราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ 

      

    เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ)  ลูกจ้างประจ า และท่ีตาย
ในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 23,249,080 บาท 
  งบบุคลากร รวม 13,920,480 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,426,980 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,133,280 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีเดือนละ 45,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 540,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 
จ านวน 2 คน เดือนละ 24,720 บาท ต่อคน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 593,280 บาท 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 270,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จ านวน 12 เดือน  
จ านวน 2 คน เป็นเงิน 162,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 270,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จ านวน 12 เดือน  
จ านวน 2 คน เป็นเงิน 162,000 บาท 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 324,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน เดือน
ละ 15,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 189,000 บาท และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมาย
ก าหนด จ านวน 1 คน เดือนละ 11,250 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 135,000 บาท 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 2,429,700 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล จ านวน 1 คน เดือนละ 24,720 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 296,640 บาท รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน 
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เดือนละ 20,250 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 243,000 บาท 
และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 คน เดือนละ 15,750 บาท 
เป็นเงิน 1,890,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,493,500 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,512,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจ าปี จ านวน 16 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 272,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 314,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 323,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง    
ประจ า จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2564–2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
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ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,939,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 13 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 131,700 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

  งบด าเนินงาน รวม 8,902,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 1,140,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 630,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดท่ีมีสิทธิได้รับตาม
หลักเกณฑ์ฯ จ านวน 500,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ และค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  จ านวน 50,000 บาท         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ จ านวน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ 
ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จ านวน  20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/
ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
จ านวน  30,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536  
- เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0809.1/ ว 391 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่อง การจัดท าทะเบียนกรรมการสอบสวนทาง
วินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและการจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น 

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเช่น  คณะกรรมการสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

      



หนา้ 10 จาก 151 
 

 

การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (คชก.)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือการเกษตร
พ.ศ. 2524 มาตรา 18 วรรคสาม  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 320,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้  
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 4,460,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   

      

    2.ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 330,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    3.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 500,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้าง 
ท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

    
4.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาล
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 110,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลขับรถยนต์ของเทศบาลต าบลโคกตูม  
จ านวน 1 คน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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    5.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    6.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดตีามค าพิพากษา จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- ค่าเลี้ยงรับรอง  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง ๆ ของเทศบาล  
เช่น การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการประชุม
ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอืน่ ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรอง จ านวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766  
ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563   
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
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ตรวจเยี่ยม หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรอง หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือศึกษา
ดูงาน ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ        
    1.ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 200,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
สินไหมทดแทน ตามค าพิพากษาของศาล หรือค าสั่งจ่ายตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559  
และค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าป่วยการพยาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

    
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 300,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    3.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
4.โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วย ค่าจ้างจัดท านิตยสารการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) พ.ศ.2564  หน้าที่ 26 ล าดับที ่3 

    
5.โครงการเช่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)  บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) พ.ศ.2564  หน้าที่ 28 ล าดับที ่1 

      

    6.โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกป้องสถาบันและ
ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัด
นิทรรศการ ค่าเครื่องดื่มและกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการปกป้องสถาบัน
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ล าดับที ่1  

      

    
7.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานในราชอาณาจักร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร  ค่าจัด
สถานที ่ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาตาม
โครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้าที่ 138  
ล าดับที่ 10 
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8.โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
บริการ ท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที ่7  

      

    
9.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่10) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ  ท าบุญ  เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ์ รวมถึง
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ล าดับที ่2   

      

    
10.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง(วันแม่แห่งชาติ)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
บริการ ท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปน็ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่101 ล าดับที ่4 
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11.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ ท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธี
สงฆ ์รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่100 ล าดับที ่3 

      

    12.โครงการวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเทศบาลโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  การจัดพิธีสงฆ์  ท าบุญ  เลี้ยงพระ ค่าจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆ  คามโครงการวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  
หน้าที่ 138 ล าดับที่ 8  

      

    13.โครงการวันปิยมหาราช จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันปิยมหาราช โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  ตามโครงการวันปิยมหาราช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที ่6  

      

    
14.โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
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นาถบพิตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการท าบุญ เลี้ยง
พระ จัดพิธีสงฆ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันสวรรคตฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที ่6      

    15.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจ าปี 2565 จ านวน 400,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทุ่งทานตะวันประจ าปี 2565  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน ค่าเตรียมพ้ืนที่ปลูกทานตะวัน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
หน้าที่ 123 ล าดับที่ 1   

      

    
16.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน้ าห้วยซับเหล็ก ประจ าปี 2565  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าน้ าดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เงินรางวัลส าหรับกิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) พ.ศ.2564  หน้าที่ 24 ล าดับที ่1 
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17.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม  
ประจ าปี 2565 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อ่างเก็บน้ าห้วยส้ม ประจ าปี 2565  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าน้ าดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที ่ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
เงินรางวัลส าหรับกิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่าย   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) พ.ศ.2564  หน้าที่ 25 ล าดับที ่2 

      

    
18.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้างเหมา
ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 139  
ล าดับที่ 11    

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ   
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
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   ค่าวัสดุ รวม 1,392,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 140,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้ว
น้ า จานรอง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูโต๊ะ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิล์มและวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า–ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,910,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์   
อาคารงานป้องกันฯ อาคารเรียน  อาคารพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และค่าไฟฟ้าของเทศบาลฯ ที่อยู่ในที่สาธารณะ ฯลฯ 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานใช้ในส านักงานเทศบาล  
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น    
ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ในกิจการของเทศบาล 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 270,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลที่วี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 

      

  งบลงทุน รวม 401,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 201,600 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 46,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หนว่ย  
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
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ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 44,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน  2  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ   (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
     2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memery รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน  1  หน่วย 
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    3.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 11,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น
ถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมแซม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 137  
ล าดับที่ 1 

      

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างซึ่งไม่ร่วม
ถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อ าเภอเมืองลพบุรี (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอเมืองลพบุรี (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   จ านวน 25,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที ่151  
ล าดับที่ 2  

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,007,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,851,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,851,300 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,161,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 6 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
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- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และหัวหน้าฝ่าย
บริการและเผยแพร่วิชาการ ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 516,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน จ านวน 3 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 3,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 
ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,258,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
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และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
- เป็นปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 108,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 958,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจัดท าและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
ท าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
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ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.ค่าจ้างแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 108,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผนจ านวน 1 คน จ านวน 108,000
บาท (9,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    3.ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ จ านวน 180,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 คน จ านวน 180,000 บาท (15,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- ค่าเลี้ยงรับรอง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ เช่น ค่าอาหารค่า 
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืนๆ 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
3.โครงการผลิตสื่อดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ส าหรับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าจ้างเหมาตามโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 29 ล าดับที ่4 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
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ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิล์มและวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 63,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า–ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
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  งบลงทุน รวม 898,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 898,600 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เครื่องบันทึกเสียง จ านวน 5,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยความจ าตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 4 GB และใช้
การ์ด microSD (เพ่ิมขยายความจุได้) 
- รองรับการเล่นไฟล์เสียงแบบ MP 3 
- บันทึกเสียงอัตโนมัติช่วยลดเสียงรบกวนภายนอก 
- Direct USB ในตัวส าหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2522 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคย
ซ้ือ เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ดีขึ้นได้  

      

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    

1.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. 
หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 13,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม)  ใช้
ส าหรับติดตั้งที่ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่ที ่3 ต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย   
1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง  ความยาว  200  เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เป็นสายล าโพงดรอบวาย  มีสายสลิง  Speaker Cable ขนาดไม่น้อย
กว่า 2x1.5 sq.mm 
 -  เป็นสายล าโพงทองแดงแท้ 
 -  ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน 
2.  ล าโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกัน
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น้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัว และปุ่ม
ปรับ 70/100 Volt   จ านวน  5  ตัว คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตวั  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
3.  กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน จ านวน  1  ตัว คุณลักษณะ 
 -  เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แท่งกราวด์ใช้ส าหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อ
กับนอ๊ต 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 38 ล าดับที ่18 

    

2.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านดงจ าปา 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 45,500 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม)  ใช้
ส าหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านดงจ าปา 2 หมู่ที ่2 ต าบลนิคมสร้างตนเอง
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย   
1.  สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความ
ยาว  1,200  เมตร คุณลักษณะ 
-  เป็นสายล าโพงดรอบวาย  มีสายสลิง  Speaker Cable ขนาดไม่น้อย
กว่า 2x1.5 sq.mm 
-  เป็นสายล าโพงทองแดงแท้ 
-  ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน 
2.  ล าโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกัน
น้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่ม

      



หนา้ 34 จาก 151 
 

 

ปรับ 70/100 Volt จ านวน  5  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
3.  กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน จ านวน  2  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แท่งกราวด์ใช้ส าหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อ
กับน๊อต 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 38 ล าดับที ่17 

    

3.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 74,700 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง(ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม)  ใช้
ส าหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที ่15 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี   ประกอบด้วย   
1.  สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 1,700 เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เป็นสายล าโพงดรอบวาย  มีสายสลิง  Speaker Cable ขนาดไม่น้อย
กว่า 2x1.5 sq.mm 
 -  เป็นสายล าโพงทองแดงแท้ 
 -  ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน 
2.  ล าโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกัน
น้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่ม
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ปรับ 70/100 Volt จ านวน  15  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
3.  กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน  จ านวน  2  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แท่งกราวด์ใช้ส าหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อ
กับน๊อต 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 39 ล าดับที ่23 

    

4.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 67,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม)  ใช้
ส าหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที ่3 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี   ประกอบด้วย   
1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 1,700  เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เป็นสายล าโพงดรอบวาย  มีสายสลิง  Speaker Cable ขนาดไม่น้อย
กว่า 2x1.5 sq.mm 
 -  เป็นสายล าโพงทองแดงแท้ 
 -  ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน 
2.  ล าโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกัน
น้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่ม
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ปรับ 70/100 Volt จ านวน  10  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
3.  กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน   จ านวน  2  ตวั 
คุณลักษณะ 
 -  เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แท่งกราวด์ใช้ส าหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อ
กับน๊อต 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 39 ล าดับที ่21 

    

5.จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) 
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 30,300 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม)  ใช้
ส าหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที ่4 ต าบลโคกตูม อ าเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   ประกอบด้วย   
1.  สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 600 เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เป็นสายล าโพงดรอบวาย  มีสายสลิง  Speaker Cable ขนาดไม่น้อย
กว่า 2x1.5 sq.mm 
 -  เป็นสายล าโพงทองแดงแท้ 
 -  ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน 
2.  ล าโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกัน
น้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่ม
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ปรับ 70/100 Volt จ านวน  8  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
3.  กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน  จ านวน  1  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แท่งกราวด์ใช้ส าหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อ
กับน๊อต 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 39 ล าดับที ่22 

    
6. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้งชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 276,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช้สายและ
อุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ใช้ส าหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้านหนอง
ถ้ า หมู่ที ่7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด ประกอบด้วย 
1.  สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 6,200 เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เป็นสายล าโพงดรอบวาย  มีสายสลิง  Speaker Cable ขนาดไม่น้อย
กว่า 2x1.5 sq.mm 
 -  เป็นสายล าโพงทองแดงแท้ 
 -  ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร/ม้วน 
2.  ล าโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกัน
น้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและปุ่ม
ปรับ 70/100 Volt     จ านวน  21  ตัว 
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คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
 3.  Power Mixing Amprifier 2,000W    
จ านวน  1  ตัว (มี Matching-Line, Mixer, tuner ในตัว) 
 คุณลักษณะ 
 -  Power Mixing Amprifier ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000W  
    (มี Matching-Line, Mixer, tuner ในตัว) 
 -  Power Requirements AC 200 – 240V/50 – 60Hz  
 -  มี USB PORT และเล่นวิทยุ AM/FM ได้ 
 -  สามารถปรับเสียง ทุ้ม กลาง แหลม ได ้ 
4.  กล่องกันฟ้าพร้อมหลักดิน  จ านวน  8  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เป็นตัวป้องกันฟ้าผ่า ช่วยป้องกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แท่งกราวด์ใช้ส าหรับเป็นหลักดิน ตอกลงดิน และพ่วงสายไฟไปต่อ
กับน๊อต 
5.  DVD Player    จ านวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะ 

      

  

 -  เครื่องเล่นดีวีดี รองรับการเล่นแผ่น CD/DVD/MP๓ 
 -  มีช่องต่อ USB ที่ด้านหน้า รองรับการเล่นเพลง 
 -  มีช่องส าหรับเสียบไมโครโฟน 
 -  มีรีโมทคอนโทรล 
6.  Dynamic Microphone พร้อมขาตั้ง จ านวน  1  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เป็นไมโครโฟนประเภทไดนามิค 
 -  สายไมโครโฟนความยาว ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร 
 -  มีสวิทซ์เปิด-ปิด 
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 -  มีขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ แบบข้องอ พร้อมฐานกลมสีด า  
7.  ตู้ Rack     จ านวน  1  ตู้ 
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
 -  เป็นตู้แร็ค ขนาด 13 U 19 นิ้ว หรือมากกว่า 
 -  ประตูเปิดออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
 -  ตัวตู้ท าจากวัสดุแข็งแรงคงทน 
 -  สามารถปิดล๊อคกุญแจได้ 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 38 ล าดับที ่19 

    

7.จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย 
(ชุดภาครับ) ติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 8 
ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิม) 

จ านวน 360,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ (ชุดภาครับ) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 8 ชุด ชุด
ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท ใช้ส าหรับติดตั้งภายในชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลโคกตูม (ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม) โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 ชุดลูกข่าย (ชุดภาครับ) 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้ 
 1.  เครื่องรับสัญญาณจากชุดควบคุม จ านวน  1  เครื่อง 
 2.  เสาอากาศพร้อมขายึด   จ านวน  1  ต้น 
 3.  สายต่อเสาอากาศ   จ านวน  1  ชุด 
 4.  ล าโพงฮอร์น  ขนาด 8x15 นิ้ว จ านวน  1  ชุด 
(จ านวน 4 ตัว/ชุด) 
 5.  แผงส าหรับงานติดตั้งพร้อมน๊อตยึด จ านวน  1  ชุด 
คุณลักษณะของชุดลูกข่าย (ชุดภาครับ) 
ชุดลูกข่าย (ชุดภาครับ) จะต้องมีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังต่อไปนี้ 
 1.  ตัวเครื่องรับท าจากวัสดุผสมอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปห้าด้านชิ้น
เดียว เหมาะสมกับการใช้งาน ช่วยระบายความร้อนและกันน้ า
ได ้100% โดยมีบ่าร่องวางยางโอริงรอบขอบ ฝาปิดท าจากวัสดุผสม
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว กันมด น้ า และฝุ่น ป้องกันสนิมในเครื่องรับ 
 2.  ความไวในการรับสัญญาณ .80 uV / 12dB SN 
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 3.  เปิด-ปิด เครื่อง ด้วยรหัส CTCSS / DTMF 
 4.  POWER AMPLIFLIER 50 W RMS DIGITAL CLASS D 
 5.  OUTPUT IMPEDANCE 8 OHM 
 6.  ตัวเครื่องรับสามารถต่อกับล าโพงได้ 2-4 ตัว ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ 
 7.  สามารถปรับเพิ่มและลดระดับความดังของภาครับได้จากสถานีส่ง
และตัวภาครับโดยตรง 
 8.  ตัวเครื่องรับใช้ไฟฟ้า 220 V.  
 9.  ชุดเครื่องรับเวลา เปิด-ปิด จะไม่มีเสียงสัญญาณในการเปิด-
ปิด เครื่องดังออกมา 
  9.1 วงจรปิด-เปิด ภาครับ มีรหัสป้องกัน 
  9.2 ใชโ้มดูลรับความถี่ส าหรับเครื่องรับ โดยมิได้ดัดแปลงจากอุปกรณ์อ่ืน 
  9.3 วงจรภาคขยาย 50 วัตต์ RMS DIGITAL CLASS D 
 10.  ตัวเครื่องรับมีหลอดไฟ LED บอกสถานการณ์ท างานของ
เครื่อง 3 สถานะ 4 ดวง 
  10.1 แสดงสถานะพร้อมที่จะท างาน 
  10.2 แสดงสถานะ การรับความถ่ี 
  10.3 แสดงสถานะ การท างานของเครื่อง 
  10.4 แสดงสถานะ การโปรแกรมเครื่อง 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 

      

  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 40 ล าดับที ่24 

      

    
8.จัดซื้อล าโพงฮอร์น 60-150 วัตต์ และอุปกรณ์ จ านวน 7 ตัว (พร้อม
ติดตั้ง) ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 9,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงฮอร์น 60-150 วัตต์ และ
อุปกรณ ์จ านวน 7 ตัว (พร้อมติดตั้ง) ใช้ส าหรับติดตั้งที่ชุมชนบ้าน
หมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี (ติดตั้งเพ่ิมเติมจากของเดิม) ประกอบด้วย ล าโพงฮอร์น 60-
150 วัตต์ ชนิดกันน้ า พร้อม Matching Line Transformer ในตัวและ
ปุ่มปรับ 70/100 Volt จ านวน  7  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากล าโพงฮอร์น ประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า 
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 -  เป็นล าโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 60-150 วัตต์  
 -  ปากล าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เป็นยูนิตฮอร์น ชนิดกันน้ า 
(รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) หน้าที่ 39 ล าดับที ่20 

   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
    ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator) จ านวน 5,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจัดซื้อตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto Desiccator)   
จ านวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ตู้กันชื่นขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร 
- วัสดุท ามาจากอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแรง 
 - ความหนาของกระจกไม่น้อยกว่า 4 มม. 
 - ใช้เซ็นเซอร์ตรวจความชื้นมีความเที่ยงตรงสูง 
 - ท างานเงียบ กินไฟน้อย ประหยัดพลังงาน 
 - สามารถควบคุมความชื้นได้ 
 - มีไฟ LED แสดงหน้าจอการท างาน 
 - สามารถเก็บเลนส์ได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัว 
 - มีกุญแจล็อคตู้ 
  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาท่ีเคย 
 ซ้ือ เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ดีขึ้นได้       

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
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- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า 
ต่อนาท ี(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้   
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

 งานบริหารงานคลัง รวม 9,661,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,787,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,787,400 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,609,100 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–
2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง 
 และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,861,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจ าปีจ านวน 10 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 111,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบด าเนินงาน รวม 822,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 333,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างต่อครั้งที่มาประชุม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการฯ ของ อปท. 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 251,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ ลง
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 22,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙   

      

   ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจัดท าและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จ านวน 25,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดท าและเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
อ่ืน ๆ เช่น จัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับท าธุรกรรมทางการเงิน 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง จ านวน 170,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
3.โครงการการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมอืนนอกสถานที่ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่4) พ.ศ. 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    
4.โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน เทศบาลต าบลโคกตูม อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      



หนา้ 46 จาก 151 
 

 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ค่าวัสดุ รวม 304,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
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รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น        

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 51,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 51,600 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 6,000 บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน ๒ ตัว  จ านวน ๖,๐๐๐ บาท  โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ แบบล้อเลื่อน พนักพิงเตี้ย บุหนัง มีท้าวแขน ตัว
ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท 
-เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙  ลง
วันที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๒  จัดซื้อในราคาท้องตลาด หรือราคาที่เคย
จัดซื้ออย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network   
แบบท่ี ๑ (๒๘ หน้า/นาที)  จ านวน ๔ เครื่อง 

จ านวน 35,600 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network  แบบที ่๑ (๒๘ หน้า/
นาที)  จ านวน ๔ เครื่อง     คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า  ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,  
g, n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

    
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบท่ี ๑ (๑๘ หน้า/นาที) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร ์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที ่๑ (๑๘ หน้า/นาที)        
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาท ี(ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า  ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,  
g, n) ได้ 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางลุคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 264,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 264,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานนี้ เช่น ค่าจ้างเหมา  
ถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มแผนป้องกันภัยต่าง ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ   
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 114,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 9,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ  

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 5,827,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,651,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,651,500 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,094,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–
2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 323,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง    
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–
2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,170,300 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนประจ าปีจ านวน 13 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 63,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง  ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,674,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
-  หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-  หนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862    
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 18,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    
2.โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี  
2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.  
ประจ าปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัด
สถานที ่ ค่าอาหาร  และค่าจ้างเหมาตามโครงการ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่
จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่103 ล าดับที ่7 

      

    
3.โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าปี 2565 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2565 โดยมี
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ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์
เอกสารและค่าจ้างเหมาตาม โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่103 ล าดับที ่8  

    
4.โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปล่อยแถวสายตรวจ  
สาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่ม อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็น       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 103 ล าดับที ่6 

      

    5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย อ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม      
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 102 ล าดับที ่3  

      

    
6.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที ่อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 102 ล าดับที่ 4  

    7.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2565 จ านวน 45,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี  2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร และค่าจ้างเหมาตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่102 ล าดับที ่2   

      

    
8.โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" 
เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2565 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม "อาสาสมัคร
เยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่128ล าดับที ่1      

      

    
9.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล
โคกตูม 

จ านวน 60,000 บาท 

    

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา  
    ศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2565       
    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ค่าอาหาร ค่า    
    ของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น   
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
    ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2560  
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 103     
    ล าดับที่ 9   
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10.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าปี 2565 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา  
ศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2565
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ค่าอาหาร ค่าของ
ที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่103 ล าดับที ่9    

      

    
11.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ประจ าปี 2565 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก   
ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที่ 102 ล าดับที ่1  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 330,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
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ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 350,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า   
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และ
วัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

  งบลงทุน รวม 250,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 250,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ถังน้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าไฟเบอร์กลาส มีก๊อกน้ า ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า  2,000  ลิตร  จ านวน  50  ถัง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง     
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม  
(ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 35 ล าดับที่ 1 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบ
ป้องกันน้ าท่วม 

จ านวน 252,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการาอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ าท่วม  
จ านวนเงิน 252,000 บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
หน้าที่ 151 ล าดับที่ 1  

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,614,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,581,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,581,400 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,688,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) จ านวน 8 อัตรา ตั้งไว้
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ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 705,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564 – 2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
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ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบด าเนินงาน รวม 1,018,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน2559 เรื่องระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 110,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 529,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
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    ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่นงานท าความสะอาด 
งานศึกษาวิจัยและท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 24,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้ว
น้ า จานรอง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูโต๊ะ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
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อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น        

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/

      



หนา้ 65 จาก 151 
 

 

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า–ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 4,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ใช้ในส านักงานเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ 

      

  งบลงทุน รวม 15,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาทโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

      



หนา้ 66 จาก 151 
 

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 35,705,318 บาท 
  งบบุคลากร รวม 14,836,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 14,836,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 9,186,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อ านวยการสถานศึกษา ,รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 19 อัตรา เป็นเงิน 6,861,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 7 อัตรา เป็นเงิน 2,325,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 336,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนระดับช านาญการพิเศษ 
คนละ 5,600 บาท/เดือน จ านวน 5คน เป็นเงิน 336,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 966,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครู
เทศบาล และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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    - ระดับช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน จ านวน 5คน เป็น
เงิน 336,000 บาท 
    - ระดับช านาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน จ านวน 15 คน เป็น
เงิน 630,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที ่ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 4,300,000 บาท 

      

  

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 10ราย  
(ผู้ช่วยครูปฐมวัย จ านวน 2 อัตรา ,ผู้ช่วยครูประถมศึกษา  
จ านวน 7 อัตรา ,ผู้ช่วยครูพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา) 
เป็นเงิน 1,995,840 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและ 
ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก) จ านวน 6 รายเป็นเงิน 1,535,640 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 564,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้จ านวน 1 ราย พร้อมทั้งเงินสมทบเพ่ิมเงินส่วนต่างค่าตอบแทน
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 5 ราย รวมเป็นเงิน  936,844.80บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 336,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
รายเดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ต าแหน่งภารโรง) จ านวน 4 ราย เป็น
เงิน 432,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 
พนักงานจ้างทั่วไป (ต าแหน่งภารโรง) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้จ านวน 3 รายเป็นเงิน 324,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 108,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป  
(ต าแหน่งภารโรง) จ านวน 4 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท  
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  งบด าเนินงาน รวม 14,151,618 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนต่อผู้ขอรับการ
ประเมิน 
- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท 
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และบริหารพัสดุภาครัฐ 
- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ  
ว่าด้วยการนี้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 8,735,950 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่นงานท าความสะอาด 
งานศึกษาวิจัยและท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    2.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 1,332,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด โดยปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 6 คนๆละ 9,000 บาท , ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการ
สอน จ านวน 3 คนๆละ 9,000 บาท  , ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู
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ผู้ช่วย จ านวน 2 คนๆละ 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    4.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 80,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    3.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคกลางโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ 
ในระหว่างการฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา  
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมา 
บริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่105 ล าดับที ่2 

      

    4.โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ 
ในระหว่างการฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา  
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมา 
บริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่105  
ล าดับที่ 1 

      

    5.โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-

      



หนา้ 72 จาก 151 
 

 

อุปกรณ ์ในการจัดการนิเทศการสอนของครูผู้สอนในสังกัด และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่106  
ล าดับที่ 6 

    6.โครงการประกวดสื่อและวิจัย จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดสื่อและวิจัย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนในสังกัด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่107  
ล าดับที่ 13 

      

    7.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ในสถานศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุเอกสาร และอุปกรณ์ 
การจัดกิจกรรมค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่109 
ล าดับที่23 

      

    8.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก จ านวน 600,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร/อาหารว่างและ
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เครื่องดื่ม ค่าท่ีพักค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์
ยา ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเอกสาร และ
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่109  
ล าดับที่ 25 

    9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 5,418,950 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
1. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 3,180,450 บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็น 
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม  
โรงเรียนเทศบาล1 (ซอย 6) จ านวน 310 คน คนละ 21 บาทต่อ
วัน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 1,302,000 บาท ,โรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 190 คน คนละ 21 บาทต่อ
วัน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน798,000 บาท และให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองถ้ าจ านวน 35 คน คนละ 21 บาทต่อวัน จ านวน 245 วัน 
เป็นเงิน 180,075 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการถ่ายโอน 
จากส านักคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 175 คน คนละ 21 บาทต่อ
วัน จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 900,375 บาท แยกได้ดังนี้ 
  1.1 ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1  จ านวน 40 คน เป็นเงิน 205,800 บาท 
  1.2 ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 35 คน  เป็นเงิน   180,075 บาท 
  1.3 ศพด.บ้านโคกตูม  จ านวน 35 คน เป็นเงิน   180,075 บาท 
  1.4 ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 20 คน  เป็นเงิน   102,900 บาท 
  1.5 ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 20 คน  เป็นเงิน   102,900 บาท 
  1.6 ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 25 คน เป็นเงิน    
128,625 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม   
 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)
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จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 16,800 บาท รวมเป็นเงิน
33,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 2.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เป็นเงิน 16,800 บาท 
  - ระบบ ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท 
  - ระบบ Wireless Fidelity : WiFiเป็นเงิน 7,200 บาท 
 2.2โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) เป็นเงิน 16,800 บาท 
  - ระบบ ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท 
  - ระบบ Wireless Fidelity : WiFiเป็นเงิน 7,200 บาท 
3. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนเป็นเงิน 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) 
ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท/
ปี รายละเอียดดังนี้ 
 3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) (คน
ละ 500 บาท/ภาคเรียน) จ านวน 30 คนๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
 3.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) (คน
ละ 500 บาท/ภาคเรียน) จ านวน 10 คนๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท 

      

  

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นเงิน 1,698,290 บาทเพ่ือจ่ายให้กับ 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  
และโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) รายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 906,000 บาท  
  4.1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน 569,000 บาท  ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน) 
จ านวน 100 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 170,000บาท 
  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 950 บาท/ภาคเรียน) 
จ านวน 210 คนๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 399,000 บาท 
  4.1.2 โรงเรียนอนุบาล(เทศบาล 2)  จ านวน337,000 บาท  ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน) 
จ านวน 120คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 204,000  บาท 
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  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 950 บาท/ภาคเรียน) 
จ านวน 70 คนๆ ละ 1,900 บาทเป็นเงิน 133,000 บาท 
 4.2  ค่าหนังสือเรียนจ านวน  243,290 บาท 
  4.2.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน173,541.5บาท  ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน 100คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 20,000บาท 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 35คนๆ ละ 656.25 บาท/ปี  
เป็นเงิน 22,968.75 บาท 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30คนๆ ละ 649.95 บาท/ปี  
เป็นเงิน 19,498.50บาท 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30คนๆ ละ 653.10 บาท/ปี  
เป็นเงิน 19,593 บาท 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 45คนๆ ละ 706.65 บาท/ปี  
เป็นเงิน 31,799.25บาท 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 35คนๆ ละ 846.30 บาท/ปี 
 เป็นเงิน 29,620.50 บาท 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 35 คนๆ ละ 858.90 บาท/ปี  
เป็นเงิน 30,061.50 บาท 
         4.2.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 69,748.50
บาท  ดังนี้ 
 - ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน120คนๆละ 200 บาท/ปี  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30คนๆ ละ  
656.25 บาท/ปี เป็นเงิน 19,687.50 บาท 
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 20คนๆ ละ  
649.95 บาท/ปี เป็นเงิน 12,999บาท 
 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20คนๆ ละ  
653.10 บาท/ปี เป็นเงิน 13,062 บาท 
 4.3  ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน  จ านวน 153,200 บาท 
  4.3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน101,900บาท ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 100คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
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  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 210คนๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน 81,900บาท 
  4.3.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  จ านวน 51,300 บาท ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 120 คนๆ ละ 200บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 70 คนๆ ละ 390บาท  เป็นเงิน 27,300 บาท 
 4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 166,800 บาท 
  4.4.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน105,600 บาท ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ปี)  
จ านวน 100 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ปี)  
จ านวน 210คนๆ ละ 360 บาท เป็นเงิน  75,600  บาท 
  4.4.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  จ านวน61,200 บาท ดังนี้ 
   - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ปี) 
จ านวน 120คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ปี)  
จ านวน 70คนๆ ละ 360 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท 
 4.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจ านวน 229,000 บาท 
  4.5.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน143,800บาท ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 100คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 43,000บาท 
  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 210คนๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 100,800 บาท 
  4.5.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  จ านวน85,200บาท ดังนี้ 
  - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 120 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 51,600บาท 
  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 70คนๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 33,600 บาท 
5. ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 357,000 บาท เพ่ือจ่ายให้กับ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูมทั้งหมด 7 ศูนย ์ 
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จ านวน 210คนๆ ละ 1,700 บาท ดังนี้ 
   - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท 
   - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1   จ านวน 40 คน เป็นเงิน 68,000 บาท 
   - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 35 คน  เป็นเงิน 59,500 บาท 
   - ศพด.บ้านโคกตูม จ านวน 35 คน เป็นเงิน 59,500 บาท 
   - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 20 คน เป็นเงิน 34,000 บาท 
   - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 20 คน  เป็นเงิน 34,000 บาท 
   - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 25 คน เป็นเงิน 42,500 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) จ านวน 109,610 บาทเพ่ือจ่ายให้กับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลโคก
ตูม ทั้งหมด 6 ศูนย์ รายละเอียดดังนี้ 
 6.1  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 19,400 บาท จ านวน 97 คน คน
ละ 200 บาท/ปี ดังนี้ 
      - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
      - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
      - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 18 คน  เป็นเงิน 3,600 บาท 
      - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 2,400 บาท 
      - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 2,400 บาท 
      - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 15 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
 6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน 19,400 บาท จ านวน 97 คน คน
ละ 200 บาท/ปี ดังนี้ 
      - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
      - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 20คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
      - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 18คน  เป็นเงิน 3,600 บาท 
      - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 2,400 บาท 
      - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 2,400 บาท 
      - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 15 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
 6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 29,100 บาท จ านวน 97 คน คน
ละ 300 บาท/ปี ดังนี้ 
      - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 20 คน เป็นเงิน 6,000 บาท 
      - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 6,000 บาท 
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      - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 18 คน  เป็นเงิน 5,400 บาท 
      - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 3,600 บาท 
      - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 3,600 บาท 
      - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 15 คน เป็นเงิน 4,500 บาท 
 6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 41,710 บาท จ านวน 97 คน คน
ละ 430 บาท/ปี ดังนี้ 
      - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 20 คน เป็นเงิน 8,600 บาท 
      - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 20 คน เป็นเงิน 8,600 บาท 
      - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 18 คน  เป็นเงิน 7,740 บาท 
      - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 5,160 บาท 
      - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 12 คน  เป็นเงิน 5,160 บาท 
      - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 15 คน เป็นเงิน 6,450 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่109  
ล าดับที่ 24 

    
10.โครงการอบรมสัมมนาครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน 400,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่107  
ล าดับที่ 12 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ ์และ 
สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 4,695,668 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4,300,668 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้ว
น้ า จานรอง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูโต๊ะ ค่าอาหารเสริม (นม) และสิ่งของอื่นๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
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ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
การแพทย์ ทั้งท่ีเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(ปรอทวัดไข้) ส าลี ผ้าพันแผลยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  
เคมีภัณฑ์และสิ่งของอ่ืนๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรเช่น มีดตัดต้นไม้  
ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสิ่งของ 
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด  
(Main Board) และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุการศึกษา จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นเพื่อ
การศึกษา แบบจ าลองภูมิประเทศสื่อการเรียนการสอนท าด้วย
พลาสติก กระดานไวท์บอร์ด ปากกาไวท์บอร์ด และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้    
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิงเช่น ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  
รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า–ไฟฟ้า  
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 480,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับสถานศึกษาในสังกัด       

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

      

  งบลงทุน รวม 691,700 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 241,700 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    1.เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ให้กับโรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
มีพนักพิงต่ า มีล้อ มีที่วางแขนขาเหล็ก 
- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

    2.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ราคาตู้ละ 3,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  
จ านวน 4 ตู้ และโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 880 x ลึก 410 x สูง 879 มม. 
- โครงตู้ท าจากเหล็ก 
- บานประตูท าจากเหล็ก พับและอาร์คข้ึนรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส 
- มือจับเป็นพลาสติก 
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- ชั้นวางเอกสารท าจากเหล็กมีแผ่นชั้น 2 แผ่น 
- บานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ 
- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    3.ตู้สุขาส าเร็จรูป จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สุขาส าเร็จรูป จ านวน 2 ชุดๆ
ละ 35,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นตู้สุขาส าเร็จรูปชนิดไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
110 ซม.ความยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม.ความสูงไม่น้อยกว่า  
240 ซม. พร้อมอุปกรณ์ ได้แก ่ซักโครก พัดลมระบายอากาศ  
ก๊อกน้ า สายฉีดช าระ กล่องกระดาษช าระ หลอดไฟ สวิทซ์ไฟ  
กระจก อ่างล้างมือ ขอแขวนผ้า  
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ เป็นไป 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) และ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 36 ล าดับที่ 6 

      

    4.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ให้กับโรงเรียนอนุบาล  
(เทศบาล 2) จ านวน 1 ตู้  ราคาตู้ละ 5,900 บาท  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีมือจับชนิดบิด   
 - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  
 - มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
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    5.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 6,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก ให้กับโรงเรียนอนุบาล  
(เทศบาล 2) จ านวน 1 ตู้ๆละ 6,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้    
- มีหูลิ้นชัก 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

      

    6.โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 4,900 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ให้กับโรงเรียนอนุบาล  
(เทศบาล 2) จ านวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท ขนาดไม่ต่ ากว่า 
122 x 75 x 66 เซนติเมตร 
- ตั้งจ่ายตามราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 136,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูมและ 
ปฏิบัติงานที่กองการศึกษา  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรอื
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

      



หนา้ 85 จาก 151 
 

 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์การจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
1.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลโคกตูม 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที5่) พ.ศ.2563 และ 2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 3 

      

    2.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลโคกตูม ให้มีอาคารเรียนที่พร้อมใช้งาน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ล าดับที ่4  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 6,026,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 6,026,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต จ านวน 6,006,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ระดับ

      



หนา้ 86 จาก 151 
 

 

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,430 คน คนละ 21 บาทต่อ
วัน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 6,006,000 บาท แยกได้ดังนี้ 
  1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1   จ านวน 180 ราย เป็นเงิน  
756,000 บาท 
  2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จ านวน 110 ราย เป็นเงิน 462,000 บาท 
  3.โรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 185 ราย เป็นเงิน 777,000 บาท 
  4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จ านวน 355 ราย เป็นเงิน 1,491,000 บาท 
  5.โรงเรียนบ้านหนองถ้ า จ านวน 120 ราย เป็นเงิน 504,000 บาท 
  6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จ านวน  65 ราย เป็นเงิน 273,000 บาท 
  7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จ านวน 230 ราย เป็นเงิน  
966,000 บาท 
  8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน  65 ราย เป็นเงิน 273,000 บาท 
  9.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม  จ านวน  50 ราย เป็นเงิน 210,000 บาท  
  10.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน  70 ราย เป็นเงิน  
294,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
พิบูลสงเคราะห์1 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1 ให้กับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดเป็นไปตาม 
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564  หน้าที่ 20  ล าดับที่ 2 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,511,315 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,132,115 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,132,115 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,381,700 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
จ านวน 6 อัตราตามกรอบอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้า 
ฝ่ายบริหารสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 557,200 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ให้แก่พนักงานตามกรอบอัตราก าลังประจ าปี จ านวน 4 อัตรา 
ตามกรอบอัตราก าลังสามปี(พ.ศ.2564-2566)  ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
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ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 4,815 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง จ านวน  3  อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 379,200 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 26,500 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัด หรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 6,500 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้แก ่ผู้บริหาร พนักงาน 
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
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   ค่าใช้สอย รวม 137,700 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 77,700 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟิล์มและวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 4,911,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,627,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,627,200 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,147,200 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 4  อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 432,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลง 3 ปี (พ.ศ.2564-
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2566) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างจ านวน 4 อัตรา  
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)  ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,624,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกต ิโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะและได้ปฏิบัติงาน    นั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 9,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการ
นี้ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2549 
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   ค่าใช้สอย รวม 2,610,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  (ฉบับที ่4 ) พ.ศ.2561 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    3.โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 900,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการและการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ส าหรับการประชุม/อบรม ศึกษาดูงาน ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่113  ล าดับที ่2 

      

    4.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวีและท้องก่อนวัยอันควร จ านวน 120,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ส าหรับการจัด
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าวและเครื่องดื่ม ค่า
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วิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114  ล าดับที ่6  

    5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจ าถิ่นและโรคอุบัติใหม่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่ายา น้ ายา วัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่
จ าเป็น ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115  ล าดับที ่ 7 

      

    6.โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มตู้หยอดเหรียญในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของ
รางวับ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มตู้
หยอดเหรียญและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115  ล าดับที ่ 8 

      

    7.โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จ านวน 250,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113  ล าดับที ่ 1 

      

    8.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์น้ ายาพ่นหมอกควัน ทรายเคลือบ
สารเคมี น้ ามัน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
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วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการออกปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114  ล าดับที ่ 4 

    

9.โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบ ด้วยค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของ
รางวัล วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มตู้
หยอดเหรียญและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114  ล าดับที ่ 3 

      

    10.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114  ล าดับที ่ 5 

      

    11.โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของ รางวัล ของ
ที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115  ล าดับที ่ 9 

  งบเงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 660,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 33 ชุมชน โดยให้เลือกท าชุมชน/หมู่บ้าน
ละ 3 โครงการ ในกรอบงบประมาณละ 20,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ล าดับที ่ 1 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟ้ืนฟูหลังเกิด  
สาธารณภัย รวมถึงด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
หน้าที่ 117 ล าดับที่ 1 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,075,900 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 2,075,900 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 2,075,900 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
1.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 4 (ระหว่างสายตรี –  
สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 178,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ซอย 4 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที ่13 ต าบลโคก
ตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัฒนานิคม รายละเอียดตามที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 5 

      

    
2.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 5 (ระหว่างสายตรี –  
สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที ่ 13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 153,100 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอย 5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่
ที ่13 ต าบลโคกตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัฒนา
นิคม รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 3  

      

    
3.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี –  
สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 204,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่
ที ่13 ต าบลโคกตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัฒนา
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นิคม รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 4 

    

4.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย 8 (ระหว่างสายตรี –  
สายโท) จากถนนสายตรี – สะพานคอนกรีต ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 196,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอย 8 (ระหว่างสายตรี – สายโท) จากถนนสายตรี – สะพาน
คอนกรีต ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที ่6 ต าบลโคกตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพัฒนานิคม รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หนา้ที ่31 ล าดับที่ 2 

      

    
5.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยข้างวัดหนองแฝกเลื่อม 
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 142,800 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยข้าง
วัดหนองแฝกเลื่อม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11  ต าบลโคก
ตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามท่ีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 8 
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6.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยซับเหล็กฮิลล์  หมู่ที ่ 6  
ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 62,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณซอยซับเหล็กฮิลล์ หมู่ที ่6 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี 
รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 1 

      

    
7.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดงจ าปา 10 ชุมชนบ้าน 
ดงจ าปา 1 หมู่ที่ 1 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 108,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดง
จ าปา 10 ชุมชนบ้านดงจ าปา 1 หมู่ที ่1 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามท่ีการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 10  

      

    
8.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้านยายพัน ชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 99,800 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้าน
ยายพัน ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที ่11  ต าบลโคกตูม ให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 9 

    
9.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้านยายเพ็ญ แยกจาก 
ซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่  8  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 36,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบ้าน
ยายเพ็ญ จากแยกซอยศูนย์ชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที ่8 ต าบลโคก
ตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามท่ีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 6 

      

    

10.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยพิเศษ  (ระหว่างสายโท – 
สายจัตวา) จากถนนสายโท (ปากซอย) – กลางซอยพิเศษ ชุมชนบ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 339,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอย
พิเศษ (ระหว่างสายโท – สายจัตวา)จากถนนสายโท (ปากซอย) – กลาง
ซอยพิเศษชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที ่9 ต าบลโคกตูม ให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หนา้ที ่32 ล าดับที่ 7 

      

    
11.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณท้ายซอยดงจ าปา  5 ชุมชน
บ้านดงจ าปา 2 หมู่ที่ 2 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 236,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยดง
จ าปา 5 ชุมชนบ้านดงจ าปา 2 หมู่ที ่2 ต าบลนิคมสร้างตนเอง ให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 34 ล าดับที่ 13 

    
12.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายจัตวา (ระหว่างซอย 7 – 
ซอย 8) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 176,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 7 – ซอย 8) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที ่15 ต าบลโคก
ตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัฒนานิคม รายละเอียดตามที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 11 

      

    
13.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายจัตวา (ระหว่างซอย 8 – 
ซอย 9) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 140,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 8 – ซอย 9) ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที ่15 ต าบล 
โคกตูม ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพัฒนานิคม รายละเอียดตามที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 34 ล าดับที่ 12 

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 859,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 510,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 510,000 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 450,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตั้งไว้
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ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ครอบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 349,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 154,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ 
รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลอ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายใน 
ประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    2.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 34,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมา ดูแลต้นไม้สวน
ไม้ประดับ สวนหย่อม สวนสาธารณะ หรือสนามหญ้าของทางราชการ
และรายการอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย 
ในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลชักเกณฑ์การด าเนินการ 
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้ว
น้ า จานรอง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูโต๊ะ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
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กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรเช่น มีดตัดต้นไม้  
ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ และสิ่งของ 
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
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ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,077,560 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,704,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,704,560 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,476,560 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
พนักงาน ตามกรอบอัตราก าลังประจ าปี จ านวน 20 อัตรา ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 
ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 228,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,673,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกต ิโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน นอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของ
ตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  

   ค่าใช้สอย รวม 1,648,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ า จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าลอกท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    2.ค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขนย้ายขยะมูลฝอย จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขนย้ายขยะมูลฝอย เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    3.ค่าจ้างเหมาท าป้าย จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
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ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาแบ็คโฮ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    5.ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถยนต์บรรทุกขยะและคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 468,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานขับรถยนต์บรรทุก
ขยะ จ านวน 1 คน (12,000?12) 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถ
ขยะ จ านวน 3  คน  (9,000?12) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    6.ค่าจ้างเหมาแรงงานประจ าบ่อขยะ จ านวน 96,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานประจ าบ่อ
ขยะ จ านวน 1 คน (8,000?12) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
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ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    7.ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน จ านวน 9,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะ
สถาน เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสาธารณะสถานต่างที่เทศบาล
ต าบลโคกตูม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    8.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      
  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    1.โครงการขยะทองค า จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ชุมชน โรงเรียน น าร่องในเขตเทศบาล เพ่ือด าเนินงานคัดแยก
ขยะจากต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัลวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131  ล าดับที ่1  

      

    2.โครงการจัดการขยะอันตราย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้
ความรู้และสนับสนุนในการจัดการขยะอันตราย จัดกิจกรรมจุรับขยะ
อันตรายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ค่าบริการก าจัดขยะอันตรายที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131  ล าดับที ่3 

    3.โครงการธนาคารขยะ จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ ในการจัดอบรม
ให้ความรู้ในชุมชนหรือสถานศึกษาในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มในการ
ด าเนินการธนาคารขยะและสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการธนาคาร
ขยะโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132  ล าดับที ่ 4 

      

    4.โครงการรณรงค์การลด คดัแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ ในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ การลด การคัดแยก และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ ให้กับชุมชนสถานศึกษาน าร่องในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131  ล าดับที ่ 2 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 700,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ รถตักหน้าขุดหลัง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,015,000 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้ว
น้ า จานรอง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า

      



หนา้ 110 จาก 151 
 

 

ปูโต๊ะ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
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วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
การแพทย์ ทั้งท่ีเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น  
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(ปรอทวัดไข้) ส าลี ผ้าพันแผลยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  
เคมีภัณฑ์และสิ่งของอ่ืนๆที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรเช่น มีดตัดต้นไม้  
ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พืชและสัตว์ และสิ่งของ 
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า   
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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  งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,700,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
    รถบรรทุกขยะ จ านวน 2,400,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน  1  คัน 
1.ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า  5,000  กิโลกรัม  
2.ตัวถึงท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3  มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร 
3.รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  6,000  กิโลกรัม และน้ าหนักของรถ
รวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  12,000  กิโลกรัม 
4.ชุดอัดเทท้ายท างานด้วยระบบไฮอรอลิก สามารถผลิตแรงดังสูงสุดไม่
น้อยกว่า 2,500  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5.มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่5) พ.ศ.2563 และ 2564 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 22 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกต ิหรือค่าซ่อมแซม 
-เป็นไปตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที ่144  ล าดับที่  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,167,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,106,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,106,900 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 792,100 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,304,500 บาท 

      

  

- เพ่ีอจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจ าปี จ านวน 5 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,300 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

  งบด าเนินงาน รวม 61,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
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ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน 
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 865,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 865,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 865,000 บาท 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    1.โครงการโคกตูมพ้ืนที่สีเขียว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้และรณรงค์เพ่ือให้ชุมชนตระหนักในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชน ส าหรับจ่ายเป็นค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทีจ่ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134  ล าดับที ่ 5 

      

    2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุจัดท าสนาม เงินรางวัล ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่119  
ล าดับที่ 5 

      

    3.โครงการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าและทบทวน 
แผนชุมชนให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ- 
อุปกรณ ์ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145  
ล าดับที่ 3 

    4.โครงการจัดท าหัวเชื้อจุลินทรีย์  EM BALL จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดท าหัวเชื้อจุลินทรีย์ ค่าใช้จ่า
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134  ล าดับที ่ 8 

      

    5.โครงการต้นไม้ซับฝุ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือดูดซับฝุ่นละออง จากเส้นทางการขนแร่ ในพ้ืนที่เขตเทศบาล โดยมี
ค่าใช้จ่ายประเภทด้วย อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าใช่จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135  ล าดับที ่ 10 

      

    6.โครงการน้ าในคลองสวยด้วยมือเรา จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
แหล่งน้ าสาธารณะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134  ล าดับที ่ 6 

      

    7.โครงการป่าเขียวในเมือง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ จัดกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะในเขต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อาหารว่าง
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และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่135 ล าดับที ่11 

    8.โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 25,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133  ล าดับที ่ 3 

      

    9.โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133  ล าดับที ่ 4    

      

    10.โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ าทิ้งครัวเรือน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 134  ล าดับที ่ 7 
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    11.โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133  ล าดับที ่ 2    

      

    12.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จ านวน 300,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ล าดับที ่2  

      

    13.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ค่าจ้างเหมา 
บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 125 ล าดับที่ 1 

      

    14.โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับราชการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

      



หนา้ 119 จาก 151 
 

 

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133  ล าดับที ่ 1 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,761,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 835,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 835,400 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตราตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 480,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 2 อัตราตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 926,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 926,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

      



หนา้ 120 จาก 151 
 

 

ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    3.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย(ระดับภาค)  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
และเจ้าหน้าที ่ค่าที่พัก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้ารว่มการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่118 
ล าดับที่ 2 

      

    4.โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุจัดท าสนาม เงินรางวัล ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่120 
ล าดับที่ 8 
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5.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม 
ท้องถิ่นอ่ืนๆ และจังหวัด 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นจังหวัดอ่ืนๆ โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  
ค่าเวชภัณฑ์ยาค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่118 
ล าดับที่ 1 

      

    6.โครงการฝึกอบรมทักษะภาคฤดูร้อน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา   
ด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดงพ้ืนบ้าน ภาคฤดูร้อน 
หรือวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที1่19 ล าดับที ่7 

      

    7.โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุจัดท าสนาม ค่าเงินรางวัล 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่119 
ล าดับที่ 4 

      

    8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งขาติ  โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าของรางวัล  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่  ค่าจ้าง 
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เหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้า107 ล าดับที่11 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 550,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
    1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าอาหาร
และน้ าดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่120 
ล าดับที่ 11 

      

    2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายใน
พิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าสนับสนุนขบวน
แห่ ค่าอาหารและน้ าดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่120 
ล าดับที่ 10 
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    3.โครงการจัดงานวันปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันปีใหม่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าภัตตาหารและน้ าดื่มแด่  
พระภิกษุสงฆ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่120 
ล าดับที่ 9 

      

    4.โครงการวันมาฆบูชา จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันมาฆบูชาประกอบด้วยค่า
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง
และน้ าดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564  หน้าที่ 20  ล าดับที่ 3 

      

    5.โครงการแห่เทียนพรรษา จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน  
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่118 
ล าดับที่ 3 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,487,900 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,068,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,068,400 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,700,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี  จ านวน 6 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 67,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการ 
กองช่าง และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล 
ตั้งไว้ครอบ  12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้า
ฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายควบคุม
อาคารตั้งไว้ครอบ  12  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
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ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 390,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561  

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงาน 
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ 
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงาน 
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน 
และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน  
หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด 
หรือกะ หรือโดยลักษณะงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของบุตรพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจัดท าและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดท าและเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
อ่ืนๆ เช่น ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดท าเอกสาร   
ค่าถ่ายเอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง 
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ)  
0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทาง 
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุม 
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ  
การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 29,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 29,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    ตู้เหล็ก 2 บานทึบ จ านวน 29,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ มีมือจับชนิดบานบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900 บาท รวม
เป็นเงิน 29,500 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563  

      

 งานก่อสร้าง รวม 29,556,220 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,477,220 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,477,220 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,300,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  จ านวน 4 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,980,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจ าปี จ านวน 21  ราย  
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 197,220 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,450,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงาน 
 ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ 
 ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงาน 
 หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงาน 
 และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน  
 หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด 
 หรือกะ หรือโดยลักษณะงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 85,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล จ านวน 100,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ 
 รถแทรกเตอร์ รถบด รถเครน รถยก เครื่องแย็กปูน และเครื่อง 
 จักรกลอ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลชักเกณฑ์การด าเนินการ 
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 จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น  

    2.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
 ค่าเข้าเล่มเอกสาร  ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ช ารุด  ค่าติดตั้ง 
 ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอก 
 สถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่า 
 ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ 
 ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 เพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
 การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบ ารุงรักษาหรือ 
 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์และอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย 
 ในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการ 
 จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม 
 ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ 
 สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลชักเกณฑ์การด าเนินการ 
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 จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ  
 ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทาง 
 ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมการประชุม 
 ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ  
 การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
 ความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล ฯลฯ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
 ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,035,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)ชุดเกียร์รถยนต์ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น        

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุส ารวจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทคงทน 
 วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ 
 อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น 
 บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสาย 
 โทรศัพท ์ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท 
 รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

   วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
ที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า–ไฟฟ้า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       

      

  งบลงทุน รวม 23,629,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 23,629,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 7 (ระหว่างสายเอก – สายตรี) ชุมชนบ้าน 
น้ าซับ หมู่ที ่ 5  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 610,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 7 (ระหว่างสายเอก – สาย
ตรี) ชุมชนบ้านน้ าซับ โดยท าการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.จ านวน 2 ช่วง ชว่ง
ที ่1 ผิวทางกว้าง 6.00  เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง
ที ่2 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
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พ้ืนที ่ค.ส.ล. รวมกันไม่น้อยกว่า 995 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูม
ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 12 

    
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ (แยกจากซอยพิเศษ) ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 11 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 478,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ (แยกจาก
ซอยพิเศษ) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านหนองแฝกเลื่อม 
โดยท าการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.ผิวทาง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 820 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 14 

      

    

3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อจากถนนเดิม (แยกทาง
หลวงหมาเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่  6  ต าบล
นิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 560,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพรทิพย์ปาร์ค  
ต่อจากถนนเดิม (แยกทางหลวงหมาเลข 3017)  ชุมชน 
บ้านนิคมหมู ่6 สามัคคี โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่  ราละเอียดตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 
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4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณคอสะพานถนนสายวังน้ าด า – หนองถ้ า 
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที ่ 6  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 291,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณคอสะพาน 
ถนนสายวังน้ าด า – หนองถ้ า ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี 
โดยท าการรื้อถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมซึ่งช ารุด 
เสียหายออก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร และท าการ 
ก่อสร้างผิวทาง  ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พ้ืนที ่ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 4 

      

    
5.ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกจากถนนซอย 5 (ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย  5  หมู่ที ่ 13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 343,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกจากถนนซอย 5 
(ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  5  โดยท าการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  โดยท าการลงหินคลุกผิวทางกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พ้ืนที่หินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 17 

      

    

6.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า แทนหอถังเดิมที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่ม
บ้านนายชุมพล  แก่นสากล ซอย  3  ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ที่  3  
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 298,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า แทนหอถังเดิม 
 ที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่มบ้านนายชุมพล  แก่นสากล  
 ซอย  3  ชุมชนบ้านสามพันตา โดยท าการรื้อถอนหอถังเดิม 
 ที่ช ารุดเสียหายออกและก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าใหม่  
 ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน  1  แห่ง   
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 

      



หนา้ 137 จาก 151 
 

 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 23 

    

7.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า แทนหอถังเดิมที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่ม
บ้านนายเบิ้ม  สีสวาทชุมชนบ้านนิคม  3 หมู่ที ่ 9  ต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

จ านวน 298,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า แทนหอถังเดิม 
 ที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่มบ้านนายเบิ้ม  สีสวาท 
 ชุมชนบ้านนิคม  3 โดยท าการรื้อถอนหอถังเดิมที่ช ารุด 
 เสียหายออกและก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าใหม่ขนาด 
 ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน  1  แห่ง   
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 28 

      

    

8.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า แทนหอถังเดิมที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่ม
บ้านนายสุระพล ศรนารายณ์ สายตรี (ระหว่างซอย 10 – ซอย 11) 
ชุมชนบ้านห้วยส้ม  หมู่ที ่ 6  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 298,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า แทนหอถังเดิม 
 ที่ช ารุดเสียหาย  บริเวณกลุ่มบ้านนายสุระพล ศรนารายณ์ 
 สายตรี (ระหว่างซอย 10 – ซอย 11) ชุมชนบ้านห้วยส้ม   
 โดยท าการรื้อถอนหอถังเดิมที่ช ารุดเสียหายออกและ 
 ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ าใหม่ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร  
 สูง 15 เมตร จ านวน  1  แห่ง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
 เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 25 

      

    
9.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณซอย 3 (ระหว่างสายโท – สาย
จัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 381,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณซอย 3 
 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย 
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 โดยท าการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  ขนาดความจุ 
 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
 ราละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 24 

    
10.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณซอย 5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) 
ชุมชนบ้านซอย  5  หมู่ที ่ 13 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 381,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณซอย 5 
 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  5 
 โดยท าการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  ขนาดความจุ 
 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
 ราละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 26 

      

    
11.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณถนนสายตรี (ระหว่างซอย 5 – 
ซอย 6)  ชุมชนบ้านซอย  5 หมู่ที่  13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 381,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณถนนสายตรี 
 (ระหว่างซอย  5 – ซอย  6) ชุมชนบ้านซอย  5 
 โดยท าการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  ขนาดความจุ 
 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
 ราละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 27 

      

    
12.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณซอย  3 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) 
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 358,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณซอย 3 
 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา)  ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย 
 โดยท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน  1  บ่อ  ขนาด 
 เส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  ๖  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า 
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 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
 โคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 21 

    
13.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณซอย  5 (ระหว่างสายตรี – สายโท) 
ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 358,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณซอย 5 
 (ระหว่างสายตรี – สายโท)  ชุมชนบ้านซอย  5 
 โดยท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน  1  บ่อ  ขนาด 
 เส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  ๖  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า 
 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
 โคกตูมก าหนด 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 22 

      

    
14.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณซอย 2 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา)  
ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 358,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณซอย 2 
(ระหว่างสายโท – สายจัตวา)  ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย 
โดยท าการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  จ านวน  1  บ่อ  ขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  ๖  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า 
150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
โคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15 ล าดับที ่20 

      

    
15.ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยดงจ าปา 7 ชุมชนบ้านดงจ าปา 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงจ าปา 7 
ชุมชนบ้านดงจ าปา 2 โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิม 
ซึ่งช ารุดเสียหายออก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร 
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และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
1,680 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1  

    
16.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย  5 (ระหว่างสายโท -  สายจัตวา) ชุมชน
บ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,466,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย  5 (ระหว่างสายโท – 
สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา  โดยท าการรื้อผิวทาง 
ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออกเป็นช่วง  พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,400  ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ 
แปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 18 

      

    
17.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชน
บ้านหนองแกเตื่อย  หมู่ที ่ 4  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,496,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายโท – สาย
จัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย  โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุด
เสียหายออก พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400  ตารางเมตร และท าการ
ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 2,400  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้าง
ละ  1.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูม
ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 11 
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18.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอยดงจ าปา 8 ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที ่ 
11  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 707,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.ซอยดงจ าปา 8  
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด  โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุด 
เสียหายออก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,200  ตารางเมตร และ 
ท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  
1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่   ราละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 8 

      

    
19.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย  8 (ระหว่างสายจัตวา – สายโท) 
ต่อจากถนน  ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านสระวัง หมู่ที่ 15 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,998,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล.บริเวณซอย  8  
(ระหว่างสายจัตวา – สายโท) ต่อจากถนน  ค.ส.ล.เดิม  
ชุมชนบ้านสระวัง  โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุด 
เสียหายออก พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  
และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  
3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00  เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 19 

      

    
20.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  4 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่าง 
สายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  5 หมู่ที่  13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,769,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  4 ต่อจากถนน ค.ส.ล.
เดิม (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  5 โดยท าการรื้อผิว
ทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออก พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,850  ตาราง
เมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร  

      



หนา้ 142 จาก 151 
 

 

หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,850  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
กว้างข้างละ  1.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล 
ต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที ่6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 ล าดับที ่15 

    
21.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้าน
สามพันตา หมู่ที่ 3 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 937,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านสามพันตา โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุด
เสียหายออกเป็นช่วง พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  1,500  ตารางเมตร และท า
การก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่  
ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร  ราละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 9 

      

    
22.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่าง 
สายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,957,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 8 ต่อจากถนน ค.ส.ล.
เดิม (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม โดยท าการรื้อผิว
ทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออก พ้ืนที่รวม ไม่น้อยกว่า 3,000  ตาราง
เมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 3,000  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้าง
ละ  1.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูม
ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครัง้ที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 13  

      

    
23.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง (ทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัย ใจดี) 
ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี หมู่ที่ 8 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 1,889,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูง  
(ทางเข้าสนามกอล์ฟ ธงชัย ใจดี) ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี 
โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออก 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร และท าการก่อสร้าง 
ผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 6 

      

    
24.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญเลิศ (แยกถนนซอย  
ดงจ าปา 8) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมู่ที ่ 11  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญเลิศ 
(แยกถนนซอยดงจ าปา 8) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด โดยท าการ 
รื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออกเป็นช่วง พ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 380 ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ 
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 
95 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่  ราละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 7 

      

    

25.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรอบอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม ต่อจากถนน   
ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างซอย 5 – ซอย 6) ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 13 ต าบล
โคกตูม 

จ านวน 1,788,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรอบอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหว่างซอย 5 – ซอย 6) ชุมชนบ้านซอย 5 โดย
ท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออก พ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 2,970  ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ใหม ่ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่
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น้อยกว่า 2,970  ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้าง
ละ  0.50  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูม
ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 16 

    
26.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดหนองถ้ า ชุมชนบ้านหนองถ้ า  
หมู่ที่  7  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 363,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดหนองถ้ า 
ชุมชนบ้านหนองถ้ า โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุด 
เสียหายออก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร และท าการ 
ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 107 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 535 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 5 

      

    

27.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 
พัฒนา 9 (แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา  
หมู่ที่ 3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 1,220,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 พัฒนา 9 (แยกทางหลวงหมายเลข 3017)  
ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมซึ่ง 
ช ารุดเสียหายออก พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และ 
ท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล 
ข้างทาง ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ถนนลงลูกรัง 
กว้างตามสภาพพ้ืนที่ พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)  
พร้อมบ่อพักความยาว 300 เมตร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2 

    
28.ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต ซอย 3 (สายตรี – 
สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 182,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต 
ซอย 3 (สายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านสามพันตา โดยท าการรื้อ 
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ช ารุดเสียหายเป็นช่วง พ้ืนที่รวม 
ไม่น้อยกว่า 455  ตารางเมตร และท าการปูผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหม่ พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
455  ตารางเมตร ราละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
โคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 10 

      

    
29.ติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณถนนสายโคกตูม - พระพุทธบาท ชุมชน
บ้านโคกตูม  3  หมู่ที่  2 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,114,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาโคมไฟถนนบริเวณถนนสายโคกตูม - 
พระพุทธบาท ชุมชนบ้านโคกตูม 3 โดยท าการติดตั้งเสาโคมไฟ 
ถนน ชนิดท่อเหล็กชุบสังกะสี ปลายเรียวกิ่งเดี่ยว โคมไฟ HPS 
250 วัตต์ ความสูง 9 เมตร จ านวน 21 ต้น รายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 29 
  

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 629,210 บาท 
  งบบุคลากร รวม 389,210 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 389,210 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 389,210 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
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อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

  งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

    2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

    3.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร 
แก่เด็กและเยาวชน ส าหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ค่าสมนาคุณ
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วิทยากร  ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กและเยาวชนเข้ารับการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น จัดประชุมอบรมและเดินทางไปศึกษา
ดูงานของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที ่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่126 ล าดับที ่1 

    4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร ส าหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการส่งเกษตรกร เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น จัดประชุมอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานของเกษตรกร
เจ้าหน้าที ่ผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 126 ล าดับที่ 2 

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 5,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ส าหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ค่าสมนาคุณ
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วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม
อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
(ครั้งที ่1) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 

แผนงานการพาณิชย์ 
 งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 707,940 บาท 
  งบบุคลากร รวม 404,940 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 404,940 บาท 
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 365,040 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ตั้งไว้
ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 39,900 บาท 

      

  

-เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน ไว้ครบ 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบด าเนินงาน รวม 303,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกต ิโดยลักษณะงานที่ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน  
 หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะและ
ได้ปฏิบัติงานนั้น นอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงิน
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ค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วย สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

   ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    1.ค่าจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน จ านวน 70,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    2.ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายปิดปรับปรุง
และป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสัตว์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นเครื่องตัดหญ้า ปั้มน้ า อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงฆ่าสัตว์ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1627 ลงวันที่  22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาด แก้ว
น้ า จานรอง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า
ปูโต๊ะ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทา
ไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
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ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 45,000 บาท 

      
  

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลโคกตูม       

                
 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,080,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,450,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 40,958,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,722,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสํารองจ่าย 6,516,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,825,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

37,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

85,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,080,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,450,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 40,958,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,722,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินสํารองจ่าย 6,516,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,825,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

37,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

85,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

190,857

ค่าสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

600,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,133,280

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

270,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

270,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

190,857

ค่าสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

600,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

20,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา

20,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,133,280

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

270,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

270,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,429,700

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

15,282,300 1,094,000 11,874,000 3,528,900 792,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

423,600 403,200 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 538,800 103,200 121,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 323,600 323,600

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,317,600 2,170,300 5,005,000 989,200 2,926,560 1,304,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

246,300 63,600 66,000 52,815 288,000 10,300

เงินวิทยฐานะ 966,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

680,000 100,000 40,000

ค่าเบี้ยประชุม 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

45,000 20,000 5,000 25,000 10,000 6,000

ค่าเช่าบ้าน 679,000 36,000 210,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2,429,700

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

355,400 4,000,000 389,210 37,315,910

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

67,200 961,200

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 884,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 647,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 480,000 3,160,000 365,040 20,718,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

197,220 39,900 964,135

เงินวิทยฐานะ 966,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 920,000

ค่าเบี้ยประชุม 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000 136,000

ค่าเช่าบ้าน 145,000 1,070,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

87,000 18,000 45,000 15,500 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

300,000

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการอื่นๆ

25,000

ค่าจ้างแรงงานพนักงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

108,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
งานทะเบียนราษฎร

150,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด

330,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 10,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกตําแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ของเทศบาล
ตําบลโคกตูม

110,000

ค่าจ้างเหมาแรง
งานพนักงานด้านประชา
สัมพันธ์

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

60,000 5,000 255,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

300,000

ค่าจัดทําและเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการอื่นๆ

10,000 35,000

ค่าจ้างแรงงานพนักงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

108,000

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
งานทะเบียนราษฎร

150,000

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด

330,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 510,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกตําแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ของเทศบาล
ตําบลโคกตูม

110,000

ค่าจ้างเหมาแรง
งานพนักงานด้านประชา
สัมพันธ์

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

420,000 60,000 104,000 50,000 10,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

200,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

180,000 250,000 50,000 20,000

โครงการการจัดเก็บราย
ได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมอืน
นอกสถานที่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 140,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

80,000 724,000

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน

200,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 50,000 10,000 580,000

โครงการการจัดเก็บราย
ได้ ค่าภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมอืน
นอกสถานที่

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

100,000

โครงการเช่าติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกตูม

420,000

โครงการปกป้องสถาบัน
และปรองดอง
สมานฉันท์

50,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย และค่า
ธรรมเนียมอื่น เทศบาล
ตําบลโคกตูม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม

100,000

โครงการเช่าติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)
บริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกตูม

420,000

โครงการปกป้องสถาบัน
และปรองดอง
สมานฉันท์

50,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย และค่า
ธรรมเนียมอื่น เทศบาล
ตําบลโคกตูม อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการผลิตสื่อดิจิทัล
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ตลาดออนไลน์สําหรับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลโคกตูม 
อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี

30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

200,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการผลิตสื่อดิจิทัล
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ตลาดออนไลน์สําหรับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลโคกตูม 
อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี

30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

200,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ)

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

100,000

โครงการวันเทศบาล 10,000

โครงการวันปิยมหาราช 50,000

โครงการวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 
ประจําปี 2565

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ)

100,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

100,000

โครงการวันเทศบาล 10,000

โครงการวันปิยมหาราช 50,000

โครงการวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรม
นาถบพิตร

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 
ประจําปี 2565

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
ห้วยซับเหล็ก 
ประจําปี 2565

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม 
ประจําปี 2565

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับผู้
บริหารสมาชิก พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 540,000 430,000 400,000 77,700 800,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจําปี  
2565

20,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 
2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
ห้วยซับเหล็ก 
ประจําปี 2565

100,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม 
ประจําปี 2565

100,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับผู้
บริหารสมาชิก พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 150,000 2,527,700

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจําปี  
2565

20,000

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 
2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปล่อยแถวสาย
ตรวจสาธารณภัยดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ
.2565

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2565

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 
2565

45,000

โครงการฝึกอบรม 
"อาสาสมัครเยาวชน
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน" เพื่อจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 
ประจําปี 2565

30,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:36 หน้า : 19/70



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปล่อยแถวสาย
ตรวจสาธารณภัยดูแล
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

5,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ
.2565

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2565

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 
2565

45,000

โครงการฝึกอบรม 
"อาสาสมัครเยาวชน
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน" เพื่อจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 
ประจําปี 2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลโคกตูม

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ประจําปี 2565

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจําปี 2565

200,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 100,000 34,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก

1,332,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

10,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาค
กลาง

300,000

โครงการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับประเทศ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลโคกตูม

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ประจําปี 2565

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจําปี 2565

200,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 10,000 144,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก

1,332,000

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

10,000

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาค
กลาง

300,000

โครงการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับประเทศ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิเทศการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

30,000

โครงการประกวดสื่อ
และวิจัย

30,000

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก

600,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

5,418,950

โครงการอบรมสัมมนา
ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา

400,000

โครงการดูแลและส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

900,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อเอชไอวีและ
ท้องก่อนวัยอันควร

120,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคประจําถิ่น
และโรคอุบัติใหม่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการนิเทศการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

30,000

โครงการประกวดสื่อ
และวิจัย

30,000

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก

600,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

5,418,950

โครงการอบรมสัมมนา
ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา

400,000

โครงการดูแลและส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

900,000

โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อเอชไอวีและ
ท้องก่อนวัยอันควร

120,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคประจําถิ่น
และโรคอุบัติใหม่

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําดื่มตู้หยอด
เหรียญในชุมชน

50,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล

250,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
ตนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

500,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข

50,000

โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําดื่มตู้หยอด
เหรียญในชุมชน

50,000

โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาล

250,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

500,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
ตนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

500,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข

50,000

โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

200,000

ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ํา 70,000

ค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขน
ย้ายขยะมูลฝอย

100,000

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร
กล

20,000

ค่าจ้างเหมาทําป้าย 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 50,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานขับ
รถยนต์บรรทุกขยะและ
คนงานประจํารถขยะ

468,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ประจําบ่อขยะ

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับ
ปรุงและรักษาสาธารณะ
สถาน

9,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 20,000

โครงการขยะทองคํา 30,000

โครงการจัดการขยะ
อันตราย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

200,000

ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ํา 70,000

ค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขน
ย้ายขยะมูลฝอย

100,000

ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร
กล

100,000 120,000

ค่าจ้างเหมาทําป้าย 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 50,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานขับ
รถยนต์บรรทุกขยะและ
คนงานประจํารถขยะ

468,000

ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ประจําบ่อขยะ

96,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับ
ปรุงและรักษาสาธารณะ
สถาน

9,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 10,000 30,000

โครงการขยะทองคํา 30,000

โครงการจัดการขยะ
อันตราย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการธนาคารขยะ 25,000

โครงการรณรงค์การลด 
คัดแยก และนําขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์

20,000

โครงการโคกตูมพื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์

300,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชน

20,000

โครงการจัดทําหัวเชื้อ
จุลินทรีย์  EM BALL

10,000

โครงการต้นไม้ซับฝุ่น 10,000

โครงการน้ําในคลอง
สวยด้วยมือเรา

30,000

โครงการป่าเขียวใน
เมือง

10,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

25,000

โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพน้ําทิ้งครัวเรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการธนาคารขยะ 25,000

โครงการรณรงค์การลด 
คัดแยก และนําขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์

20,000

โครงการโคกตูมพื้นที่สี
เขียว

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์

300,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชน

20,000

โครงการจัดทําหัวเชื้อ
จุลินทรีย์  EM BALL

10,000

โครงการต้นไม้ซับฝุ่น 10,000

โครงการน้ําในคลอง
สวยด้วยมือเรา

30,000

โครงการป่าเขียวใน
เมือง

10,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

25,000

โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพน้ําทิ้งครัวเรือน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้ผู้
ประกอบการฟาร์มสุกร

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

300,000

โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

60,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย

โครงการแข่งขันฟุตบอล
โคกตูมคัพ

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงานวันปี
ใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้ผู้
ประกอบการฟาร์มสุกร

10,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

300,000

โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

60,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

6,000 5,000 11,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย

200,000 200,000

โครงการแข่งขันฟุตบอล
โคกตูมคัพ

300,000 300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

200,000 200,000

โครงการจัดงานวันปี
ใหม่

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันของ
หน่วยงาน ชมรม ท้อง
ถิ่นอื่นๆ และจังหวัด

โครงการฝึกอบรมทักษะ
ภาคฤดูร้อน

โครงการมหกรรมกีฬา
อนุบาล

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันมาฆบูชา

โครงการแห่เทียน
พรรษา

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการเกษตรแก่เด็ก
และเยาวชน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ่อดักไขมัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันของ
หน่วยงาน ชมรม ท้อง
ถิ่นอื่นๆ และจังหวัด

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
ภาคฤดูร้อน

100,000 100,000

โครงการมหกรรมกีฬา
อนุบาล

100,000 100,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000

โครงการวันมาฆบูชา 30,000 30,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา

200,000 200,000

โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการเกษตรแก่เด็ก
และเยาวชน

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร

200,000 200,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

5,000 5,000

ค่าจ้างเหมากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลบ่อดักไขมัน

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 250,000 20,000 110,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 217,000 15,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 4,350,668 315,000

วัสดุก่อสร้าง 152,000 120,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 270,000 200,000 20,000 20,000 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 224,000 350,000 100,000 40,000 550,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 22,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 383,000 20,000 100,000 100,000

วัสดุอื่น 210,000 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 5,000

วัสดุการเกษตร 50,000 105,000

วัสดุการศึกษา 100,000

วัสดุสํารวจ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,500,000 100,000 480,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 70,000 5,000 4,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 470,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 10,000 752,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 4,820,668

วัสดุก่อสร้าง 200,000 10,000 497,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 700,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 3,000 1,567,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 27,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 643,000

วัสดุอื่น 5,000 235,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 65,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

55,000

วัสดุการเกษตร 155,000

วัสดุการศึกษา 100,000

วัสดุสํารวจ 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 45,000 2,125,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 79,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

270,000 9,000 70,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,000 3,000

เครื่องบันทึกเสียง 5,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน 
รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่
ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

13,800

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมู่ที่ 2 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

45,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

349,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 9,000

เครื่องบันทึกเสียง 5,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน 
รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมู่
ที่ 3 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

13,800

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมู่ที่ 2 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

45,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน
บ้านสระวัง หมู่ที่ 15 
ตําบลโคกตูม

74,700

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

67,800

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม)
ชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย หมู่ที่ 4 ตําบลโคก
ตูม

30,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน
บ้านสระวัง หมู่ที่ 15 
ตําบลโคกตูม

74,700

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม) ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

67,800

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งเพิ่ม
เติมจากของเดิม)
ชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย หมู่ที่ 4 ตําบลโคก
ตูม

30,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง
ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่
ที่ 7 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

276,000

จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่อง
รับกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 
(ชุดภาครับ) ติดตั้งภาย
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 8 
ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจาก
ของเดิม)

360,000

จัดซื้อลําโพงฮอร์น 60-
150 วัตต์ และอุปกรณ์ 
จํานวน 7 ตัว (พร้อมติด
ตั้ง)
ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี 
หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

9,800

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 
(Auto Desiccator)

5,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม
สายระบบใช้สายและ
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง
ชุมชนบ้านหนองถ้ํา หมู่
ที่ 7 ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

276,000

จัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่อง
รับกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติชนิดไร้สาย 
(ชุดภาครับ) ติดตั้งภาย
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 8 
ชุด (ติดตั้งเพิ่มเติมจาก
ของเดิม)

360,000

จัดซื้อลําโพงฮอร์น 60-
150 วัตต์ และอุปกรณ์ 
จํานวน 7 ตัว (พร้อมติด
ตั้ง)
ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี 
หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

9,800

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ 
(Auto Desiccator)

5,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network  
แบบที่ ๑ (๒๘ 
หน้า/นาที)  จํานวน ๔ 
เครื่อง

35,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ ๑ (๑๘ 
หน้า/นาที)

10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

11,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One

46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network  
แบบที่ ๑ (๒๘ 
หน้า/นาที)  จํานวน ๔ 
เครื่อง

35,600

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ ๑ (๑๘ 
หน้า/นาที)

10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA

11,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ถังน้ําไฟเบอร์กลาส 250,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

15,000

ตู้สุขาสําเร็จรูป 70,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,900

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 6,900

โต๊ะทํางานเหล็ก 4,900

เครื่องคอมพิวเตอร์ 136,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

โครงการปรับปรุง/ซ่อม
แซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ถังน้ําไฟเบอร์กลาส 250,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก

15,000

ตู้สุขาสําเร็จรูป 70,000

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,900

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 6,900

โต๊ะทํางานเหล็ก 4,900

เครื่องคอมพิวเตอร์ 136,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

15,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 29,500 29,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000

โครงการปรับปรุง/ซ่อม
แซมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย 7 (ระหว่างสาย
เอก – สายตรี) ชุมชน
บ้านน้ําซับ หมู่ที่  5  
ตําบลโคกตูม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยบ้านนายทองหล่อ 
(แยกจากซอยพิเศษ) ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม 
ชุมชนบ้านหนองแฝก
เลื่อม หมู่ที่ 11 ตําบล
โคกตูม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อ
จากถนนเดิม (แยกทาง
หลวงหมาเลข 3017) 
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 
สามัคคี หมู่ที่  6  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย 7 (ระหว่างสาย
เอก – สายตรี) ชุมชน
บ้านน้ําซับ หมู่ที่  5  
ตําบลโคกตูม

610,000 610,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยบ้านนายทองหล่อ 
(แยกจากซอยพิเศษ) ต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม 
ชุมชนบ้านหนองแฝก
เลื่อม หมู่ที่ 11 ตําบล
โคกตูม

478,000 478,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยพรทิพย์ปาร์ค ต่อ
จากถนนเดิม (แยกทาง
หลวงหมาเลข 3017) 
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 
สามัคคี หมู่ที่  6  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

560,000 560,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณคอสะพานถนน
สายวังน้ําดํา – หนองถ้ํา 
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 
สามัคคี หมู่ที่  6  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยแยกจากถนนซอย 
5 (ระหว่างสายตรี – 
สายโท) ชุมชนบ้านซอย 
 5  หมู่ที่  13  ตําบล
โคกตูม

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายชุมพล  
แก่นสากล ซอย  3  
ชุมชนบ้านสามพันตา  
หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายเบิ้ม  สี
สวาทชุมชนบ้านนิคม  3 
หมู่ที่  9  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.บริเวณคอสะพานถนน
สายวังน้ําดํา – หนองถ้ํา 
ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 
สามัคคี หมู่ที่  6  ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

291,000 291,000

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยแยกจากถนนซอย 
5 (ระหว่างสายตรี – 
สายโท) ชุมชนบ้านซอย 
 5  หมู่ที่  13  ตําบล
โคกตูม

343,000 343,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายชุมพล  
แก่นสากล ซอย  3  
ชุมชนบ้านสามพันตา  
หมู่ที่  3  ตําบลโคกตูม

298,000 298,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายเบิ้ม  สี
สวาทชุมชนบ้านนิคม  3 
หมู่ที่  9  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

298,000 298,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายสุระพล 
ศรนารายณ์ สายตรี 
(ระหว่างซอย 10 – ซอย 
11) ชุมชนบ้านห้วยส้ม  
หมู่ที่  6  ตําบลโคกตูม

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา บริเวณซอย 3 
(ระหว่างสายโท – สาย
จัตวา) ชุมชนบ้านหนอง
แกเตื่อย หมู่ที่  4  
ตําบลโคกตูม

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา บริเวณซอย 5 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย  5  
หมู่ที่  13 ตําบลโคกตูม

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา บริเวณถนนสายตรี 
(ระหว่างซอย 5 – ซอย 
6)  ชุมชนบ้านซอย  5 
หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:37 หน้า : 51/70



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา แทนหอถังเดิมที่
ชํารุดเสียหาย  บริเวณ
กลุ่มบ้านนายสุระพล 
ศรนารายณ์ สายตรี 
(ระหว่างซอย 10 – ซอย 
11) ชุมชนบ้านห้วยส้ม  
หมู่ที่  6  ตําบลโคกตูม

298,000 298,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา บริเวณซอย 3 
(ระหว่างสายโท – สาย
จัตวา) ชุมชนบ้านหนอง
แกเตื่อย หมู่ที่  4  
ตําบลโคกตูม

381,000 381,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา บริเวณซอย 5 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย  5  
หมู่ที่  13 ตําบลโคกตูม

381,000 381,000

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ํา บริเวณถนนสายตรี 
(ระหว่างซอย 5 – ซอย 
6)  ชุมชนบ้านซอย  5 
หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

381,000 381,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:37 หน้า : 52/70



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
บริเวณซอย  3 (ระหว่าง
สายโท – สายจัตวา) 
ชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย หมู่ที่  4  ตําบล
โคกตูม

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
บริเวณซอย  5 (ระหว่าง
สายตรี – สายโท) 
ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 
13 ตําบลโคกตูม

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
บริเวณซอย 2 (ระหว่าง
สายโท – สายจัตวา)  
ชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย หมู่ที่  4  ตําบล
โคกตูม

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล
.ซอยดงจําปา 7 ชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมู่ที่ 2 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.ซอย  5 (ระหว่างสาย
โท -  สายจัตวา) ชุมชน
บ้านห้วยเสาร์พัฒนา 
หมู่ที่ 14 ตําบลโคกตูม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
บริเวณซอย  3 (ระหว่าง
สายโท – สายจัตวา) 
ชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย หมู่ที่  4  ตําบล
โคกตูม

358,000 358,000

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล  
บริเวณซอย  5 (ระหว่าง
สายตรี – สายโท) 
ชุมชนบ้านซอย 5 หมู่ที่ 
13 ตําบลโคกตูม

358,000 358,000

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
บริเวณซอย 2 (ระหว่าง
สายโท – สายจัตวา)  
ชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย หมู่ที่  4  ตําบล
โคกตูม

358,000 358,000

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล
.ซอยดงจําปา 7 ชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมู่ที่ 2 
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

1,100,000 1,100,000

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.ซอย  5 (ระหว่างสาย
โท -  สายจัตวา) ชุมชน
บ้านห้วยเสาร์พัฒนา 
หมู่ที่ 14 ตําบลโคกตูม

1,466,000 1,466,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.ซอย 2 (ระหว่างสายโท 
– สายจัตวา) ชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย  หมู่ที่  4 
 ตําบลโคกตูม

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.ซอยดงจําปา 8 ชุมชน
บ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 
 11  ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.บริเวณซอย  8 
(ระหว่างสายจัตวา – 
สายโท) ต่อจากถนน  ค
.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้าน
สระวัง หมู่ที่ 15 ตําบล
โคกตูม

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย  4 ต่อจากถนน ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านซอย  5 หมู่ที่  13  
ตําบลโคกตูม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.ซอย 2 (ระหว่างสายโท 
– สายจัตวา) ชุมชนบ้าน
หนองแกเตื่อย  หมู่ที่  4 
 ตําบลโคกตูม

1,496,000 1,496,000

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.ซอยดงจําปา 8 ชุมชน
บ้านรักโคกสะอาด หมู่ที่ 
 11  ตําบลนิคมสร้างตน
เอง

707,000 707,000

ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล
.บริเวณซอย  8 
(ระหว่างสายจัตวา – 
สายโท) ต่อจากถนน  ค
.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้าน
สระวัง หมู่ที่ 15 ตําบล
โคกตูม

1,998,000 1,998,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย  4 ต่อจากถนน ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านซอย  5 หมู่ที่  13  
ตําบลโคกตูม

1,769,000 1,769,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย 2 (ระหว่างสายตรี 
– สายโท) ชุมชนบ้าน
สามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย 8 ต่อจากถนน ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 
ตําบลโคกตูม

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยถนนสูง (ทางเข้า
สนามกอล์ฟธงชัย ใจดี) 
ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี 
หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญ
เลิศ (แยกถนนซอยดง
จําปา 8) ชุมชนบ้านรัก
โคกสะอาด หมู่ที่  11  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย 2 (ระหว่างสายตรี 
– สายโท) ชุมชนบ้าน
สามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

937,000 937,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอย 8 ต่อจากถนน ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างสาย
ตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 
ตําบลโคกตูม

1,957,000 1,957,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยถนนสูง (ทางเข้า
สนามกอล์ฟธงชัย ใจดี) 
ชุมชนบ้านหมู่ 8 สามัคคี 
หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

1,889,000 1,889,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ซอยบ้านนายพยงค์ บุญ
เลิศ (แยกถนนซอยดง
จําปา 8) ชุมชนบ้านรัก
โคกสะอาด หมู่ที่  11  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม ต่อจากถนน  ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างซอย 
5 – ซอย 6) ชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13 ตําบล
โคกตูม

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ถนนสายข้างวัดหนอง
ถ้ํา ชุมชนบ้านหนองถ้ํา  
หมู่ที่  7  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 
พัฒนา 9 (แยกทาง
หลวงหมายเลข 3017) 
ชุมชนบ้านนิคม 1 
พัฒนา หมู่ที่ 3 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัทล์ติก
คอนกรีต ซอย 3 (สาย
ตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:37 หน้า : 59/70



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา
ห้วยส้ม ต่อจากถนน  ค
.ส.ล.เดิม (ระหว่างซอย 
5 – ซอย 6) ชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมู่ที่ 13 ตําบล
โคกตูม

1,788,000 1,788,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.ถนนสายข้างวัดหนอง
ถ้ํา ชุมชนบ้านหนองถ้ํา  
หมู่ที่  7  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง

363,000 363,000

ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล
.พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ซอยนิคม 1 
พัฒนา 9 (แยกทาง
หลวงหมายเลข 3017) 
ชุมชนบ้านนิคม 1 
พัฒนา หมู่ที่ 3 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

1,220,000 1,220,000

ซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัทล์ติก
คอนกรีต ซอย 3 (สาย
ตรี – สายโท) ชุมชน
บ้านสามพันตา หมู่ที่ 3 
ตําบลโคกตูม

182,000 182,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน
บริเวณถนนสายโคกตูม 
- พระพุทธบาท ชุมชน
บ้านโคกตูม  3  หมู่ที่  
2 ตําบลโคกตูม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอเมืองลพบุรี 
(สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอําเภอ
เมืองลพบุรี) จังหวัด
ลพบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

25,000

โครงการอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการระบบ
ป้องกันน้ําท่วม

252,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ติดตั้งเสาโคมไฟถนน
บริเวณถนนสายโคกตูม 
- พระพุทธบาท ชุมชน
บ้านโคกตูม  3  หมู่ที่  
2 ตําบลโคกตูม

1,114,000 1,114,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (สถานที่กลาง) 
อําเภอเมืองลพบุรี 
(สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอําเภอ
เมืองลพบุรี) จังหวัด
ลพบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

25,000

โครงการอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการระบบ
ป้องกันน้ําท่วม

252,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนในเขต

6,006,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนพิบูล
สงเคราะห์1

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

660,000

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 4 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย 5 
หมู่ที่ 13 ตําบลโคกตูม

178,900

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 5 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย 5 
หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

153,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วันนักเรียนในเขต

6,006,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนพิบูล
สงเคราะห์1

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

660,000

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 4 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย 5 
หมู่ที่ 13 ตําบลโคกตูม

178,900

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 5 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย 5 
หมู่ที่  13  ตําบลโคกตูม

153,100

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:37 หน้า : 64/70



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 6 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย 5 
หมู่ที่ 13  ตําบลโคกตูม

204,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 8 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) จากถนนสายตรี – 
สะพานคอนกรีต ชุมชน
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 
ตําบลโคกตูม

196,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
ข้างวัดหนองแฝกเลื่อม 
ชุมชนบ้านหนองแฝก
เลื่อม หมู่ที่ 11  ตําบล
โคกตูม

142,800

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
ซับเหล็กฮิลล์  หมู่ที่  6  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

62,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 6 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) ชุมชนบ้านซอย 5 
หมู่ที่ 13  ตําบลโคกตูม

204,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 8 
(ระหว่างสายตรี – สาย
โท) จากถนนสายตรี – 
สะพานคอนกรีต ชุมชน
บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 6 
ตําบลโคกตูม

196,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
ข้างวัดหนองแฝกเลื่อม 
ชุมชนบ้านหนองแฝก
เลื่อม หมู่ที่ 11  ตําบล
โคกตูม

142,800

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
ซับเหล็กฮิลล์  หมู่ที่  6  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง

62,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยดง
จําปา 10 ชุมชนบ้านดง
จําปา 1 หมู่ที่ 1 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

108,000

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
บ้านยายพัน ชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 
11  ตําบลโคกตูม

99,800

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
บ้านยายเพ็ญ แยกจาก
ซอยศูนย์ ชุมชนบ้าน
ห้วยบง หมู่ที่  8  ตําบล
โคกตูม

36,400

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
พิเศษ  (ระหว่างสายโท 
– สายจัตวา) จากถนน
สายโท (ปากซอย) – 
กลางซอยพิเศษ ชุมชน
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 
ตําบลโคกตูม

339,200

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:37 หน้า : 67/70



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยดง
จําปา 10 ชุมชนบ้านดง
จําปา 1 หมู่ที่ 1 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง

108,000

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
บ้านยายพัน ชุมชนบ้าน
หนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 
11  ตําบลโคกตูม

99,800

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
บ้านยายเพ็ญ แยกจาก
ซอยศูนย์ ชุมชนบ้าน
ห้วยบง หมู่ที่  8  ตําบล
โคกตูม

36,400

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย
พิเศษ  (ระหว่างสายโท 
– สายจัตวา) จากถนน
สายโท (ปากซอย) – 
กลางซอยพิเศษ ชุมชน
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 
ตําบลโคกตูม

339,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณท้าย
ซอยดงจําปา  5 ชุมชน
บ้านดงจําปา 2
หมู่ที่ 2 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

236,900

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 7 – 
ซอย 8) ชุมชนบ้านสระ
วัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคก
ตูม

176,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 8 – 
ซอย 9) ชุมชนบ้านสระ
วัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคก
ตูม

140,500

รวม 61,805,257 37,917,980 6,091,500 40,319,718 8,422,515 200,000 11,012,460 3,032,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณท้าย
ซอยดงจําปา  5 ชุมชน
บ้านดงจําปา 2
หมู่ที่ 2 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง

236,900

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 7 – 
ซอย 8) ชุมชนบ้านสระ
วัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคก
ตูม

176,600

ขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณสาย
จัตวา (ระหว่างซอย 8 – 
ซอย 9) ชุมชนบ้านสระ
วัง หมู่ที่ 15 ตําบลโคก
ตูม

140,500

รวม 2,311,400 33,044,120 634,210 707,940 205,500,000

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:21:37 หน้า : 70/70



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปาเทศบาลต าบลโคกตูม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลโคกตูม 
อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

        
              

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,338,000 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 66,960 บาท 
 งบกลาง รวม 66,960 บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 33,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพ่ิมของพนักงานจ้างโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22  
มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  
2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

   

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 1,960 บาท 

    

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างาน
ให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี 

   

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 27,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 27,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในอัตราร้อย
ละสองของประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ไม่
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รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศฯให้/ผู้บริจาคและ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประมาณการรายรับ(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้
อุทิศฯให้/ผู้บริจาคและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
จ านวน 888,000 บาท ส่งสมทบในอัตราร้อยละ 3  
(888,000 X 3% =26,640) ตั้งไว้ 27,000 บาท  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม  
2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563และกฎทรวงก าหนด
อัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2563 

  เงินช่วยพิเศษ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ(เงินช่วยค่าท าศพ) ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ตายในระหว่าง รับ
ราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ 

   

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,955,040 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,955,040 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,302,840 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจ าปีตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 628,200 บาท 

    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจ าปีตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3
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ปี (พ.ศ.2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้าง ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

   

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 276,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จ านวน 20,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการ
ศึกษาลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิได้รับตาม
หลักเกณฑ์ฯจ านวน 20,000 บาท 
    - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่ลบ 0023.7/3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

    

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

    

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

   

 ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้ง
ประปา ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติ 
งานด้านการเงินและบัญชี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 2,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม หรือศึกษาดูงาน  ค่ารับรองในการประชุมต่างๆ ฯลฯ 

   

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

รวม 2,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 2,000 บาท 

    

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 

   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว
254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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 ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 4,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ส านักงาน เช่น หนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอปากกาและสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้าหลอดไฟ
ฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้องท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ  
ท่อน้ าบาดาล และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
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และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 4,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง
และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และสิ่งของ
อ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะของประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ า หมู่ที ่2 ต าบลโคกตูม
, โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 2 ,วัดปราสาทนิมิต หมู่ที ่2และหอถังนาย
ผิน  บุตรพรหม, หอถัง วันเสมาทอง หมู่ที ่10 ต าบลโคก
ตูม และสถานที่สูบน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปา
เทศบาลต าบลโคกตูม 
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  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ  

   

งบลงทุน  เป็นเงิน 40,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 
  ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 40,000 บาท 

    

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้
น้ า ขนาด 3 แรงม้า ก าลังไฟ 220 โวลล์ แรงส่งสูงไม่น้อย
กว่า 90 เมตร พร้อมสายไฟฟ้าชนิดกันน้ าความยาวไม่น้อย
กว่า 50 เมตร   
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้ 

   

 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,338,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,338,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีงบประมาณที่ผานมา

คาบริการประจําเดือน จํานวน 48,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีงบประมาณที่ผานมา

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,450,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีงบประมาณที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 11/10/2564  14:22:20 หน้า : 1/1
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