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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลโคกตูม 
อ าเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 204,138,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 25,074,560 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 11,978,160 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,671,000 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 1,133,300 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 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 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 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 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 

      

 
   

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 324,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ จ านวน 1 คน 
เดือนละ 15,750 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 189,000 บาท และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมาย 
ก าหนด จ านวน 1 คน เดือนละ11,250 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 135,000 บาท 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,673,700 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา 
เทศบาล จ านวน 1 คน เดือนละ 24,720 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 296,640 บาท รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน 
เดือนละ 20,250 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 243,000 บาท 
และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 6 คน เดือนละ 15,750 บาท 
เป็นเงิน 1,134,400 บาท 

      

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,307,160 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,768,400 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงนิปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปี จ านวน 19 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 226,680 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัด 
เทศบาล และหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 314,400 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝุายอ านวยการ หัวหน้าฝุายปกครอง
และหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 273,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง    
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,616,180 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนประจ าปีจ านวน 11 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2563)ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 11,239,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 983,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 630,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ฯ
จ านวน 550,000 บาท 
    - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.7/3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ
และการตรวจกระดาษค าตอบ จ านวน 50,000 บาท 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 หรือหนังสือ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มี
หน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ จ านวน 30,000 บาท 
    - ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  
    - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85  
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 130,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสภาเทศบาล เช่น 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
แปรญัตติ ฯลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุกา นายกเทศมนตรี  
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพ่ือการเกษตร พ.ศ. 2524 มาตรา 18 วรรคสาม เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 168,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 6,646,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร จ านวน 150,000 บาท 
 

      
  - ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารภายในส านักงานเทศบาล  
อาคารศูนย์เด็กเล็ก ฯ และอาคารอเนกประสงค์  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746   
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

      

 
    

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกต าแหน่งพนักงานขับรถ จ านวน 96,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ้างเหมาบุคคลภายนอกต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาล
ต าบลโคกตูม จ านวน 1 คน จ านวน 96,000 บาท (8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

      

 
    

ค่าเช่าทรัพย์สิน จ านวน 650,000 บาท 
 

      

  - ค่าเช่าทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมต่างๆ ของเทศบาล เช่น การประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการประชุมต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
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ค่าบริการอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง โดยตั้งจ่ายตาม
หลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกรายละเอียดดังนี้ 
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจ
เยี่ยม หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าเครื่องพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรอง หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือศึกษา
ดูงาน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ 
มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละ  
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ายขาดสะสมของเทศบาล และเงินท่ีมีผู้
อุทิศ จ านวน 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 350,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
    

2.โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปกปูองสถาบันและ
ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ค่า
เครื่องดื่มและกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการปกปูองสถาบันและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น   
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100  
ล าดับที่ 1  

    
3.โครงการฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 
ทัศนศึกษาดูงานในราชอาณาจักร  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
ค่าจ้างเหมาตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หน้าที ่138 ล าดับที่ 10 

      

 
    

4.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3,000,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโคกตูม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138  
ล าดับที่ 7  

      

 
    

5.โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
บริการ ท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 
ล าดับที่ 7  

    
6.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(รัชกาลที่ 10) 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่10) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ  ท าบุญ  เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ ์รวมถึง
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 
ล าดับที่ 2    

      

 
    

7.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันแม่แห่งชาติ)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา
บริการ ท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 
ล าดับที่ 4  
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8.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ ท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธี
สงฆ ์รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 
ล าดับที่ 3  

      

 
    

9.โครงการวันเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเทศบาล 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  การจัดพิธีสงฆ์  ท าบุญ  เลี้ยงพระ   
ค่าจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ  คามโครงการวันเทศบาล  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 138  
ล าดับที่ 8  

      

 
    

10.โครงการวันปิยมหาราช จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันปิยมหาราช  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ตามโครงการวันปิยมหาราช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101  
ล าดับที่ 5  
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11.โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการท าบุญ เลี้ยงพระ จัดพธิี
สงฆ ์รวมถึงการจัดกิจกรรมวันสวรรคตฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 6      

      

 
    

12.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน ประจ าปี 2563 จ านวน 300,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่ง
ทานตะวันประจ าปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์
ทานตะวัน ค่าเตรียมพ้ืนที่ปลูกทานตะวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 123  
ล าดับที่ 1   

      

 
    

13.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์ 
เอกสาร และค่าจ้างเหมาตามโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 –
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 139  
ล าดับที่ 11   
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 1,770,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น  
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะ 
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ 
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดานด า)ที่ถูพ้ืน ตะแกรง 
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อ
ส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อพ้ืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซอง
เอกสาร ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  
น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข  
ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูวิ่ง คอยส์  
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสา
อากาศ ส าหรับวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
น้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตี
ไข่ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
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โต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  
เสียม เลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  
เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประหา ท่อต่างๆ ท่อน้ า
บาดาล และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
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กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์  
เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  
พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  
และวัสดุอ่ืนๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk ,  
Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง  
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram คัดซีทฟีตเดอร์ (Cut Sheet  
Feeder) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching  
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)  
เช่น Ethernet Card ,Lan Card,Anti Virus Card , Sound Card  
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เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์  
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD –ROM)แบบ  
ออพติคอล (Optical) และวัสดุอ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุอื่น จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟูาตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด – ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,840,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,500,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของส านักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์
เทศบาล อาคารพัสดุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 70,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ใช้ในส านักงานเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 70,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาล 

      

 
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 200,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ  
      

 
  

งบลงทุน รวม 1,832,400 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 332,400 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       
 

    
1.เครื่องปรับอากาศ จ านวน 145,600 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน  4 เครื่องๆละ 36,400 
บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้   
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน  
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากนั้น) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัวท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
 (1) ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
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 (2) ชนิดตู้ต้ังพ้ืน 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
 (3) ชนิดติดผนัง 
       ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว24  
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที ่155 ล าดับที ่6  

    
2.ถังน้ า จ านวน 18,600 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า  จ านวน 2 ถังๆ ละ 9,300 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบไฟเบอร์กลาส  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร 
2) คุณสมบัติจามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมติดตั้ง 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว24 
ลงวันที ่13 ธันวาคม 2561 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที ่154 ล าดับที ่4  

      

 
   

ครุภัณฑ์การเกษตร       
 

    
เครื่องป้ัมน้ าอัตโนมัติ จ านวน 16,800 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติ  จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดก าลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที ่154 ล าดับที ่3  

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

 
    

1.ตู้กดน้ าเย็น จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กดน้ าเย็น จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ ตู้กดน้ าเย็น แบบไร้สารตะกั่ว ขนาดบรรจุถังไม่น้อยกว่า20 ลิตร 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที ่155 ล าดับที ่8 

      

 
    

2.ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 8,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ าร้อนไฟฟูา จ านวน 2 ถัง โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้  ถังต้มน้ าร้อนไฟฟูา แบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 30 ลิตร  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที ่155 ล าดับที ่7  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนบานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    - มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ความความจ าหล
ลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่อย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ UBS 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

    
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 8,900 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
    – มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
    – มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

      

 
    

3.เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครื่องส ารองไฟฟูา  จ านวน 1 ครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
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คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมแซม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที่ 137 ล าดับที่ 1 

      

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

 
    

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 500,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลโคกตูม 
พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆของอาคารที่ช ารุดรายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที ่139 ล าดับที่ 12  

      

 
    

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 1,000,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบล 
โคกตูม พร้อมทั้งซ่อมแซมห้องน้ า และวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดต่างๆ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)หน้าที ่137 ล าดับที ่2  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
อ าเภอเมืองลพบุรี (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอเมืองลพบุรี (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน 25,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)หน้าที ่151 ล าดับที ่2  
 

      

 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,922,498 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 2,869,498 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,869,498 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,376,998 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 7 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 121,200 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของ ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน และเงินเพ่ิม พ.ต.ก. ต าแหน่งนิติกรตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน หัวหน้าฝุายวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 268,100 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจ าปี พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,525,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 98,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิก 
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ.2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้หนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,102,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

1.ค่าจัดท าและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
ท าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ปูายประชาสัมพันธ์ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 96,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลต าบล
โคกตูม จ านวน 1 คน จ านวน 96,000 บาท 
(8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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3.ค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ จ านวน 96,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ ของ
เทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 1 คน จ านวน 96,000 บาท 
(8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

      

 
    

4.ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน ตามค าพิพากษาของศาล หรือค าสั่งจ่ายตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 และค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่า
ปุวยการพยาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

      

 
    

5.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดตีามค าพิพากษา จ านวน 150,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา        
 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ในการ 
เลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติม เช่น การประชุม 
ประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับต าบล การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ หรือการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  
รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็กไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  
แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูาย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อพ้ืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก  
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  
น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข  
ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
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0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟ
วิ่ง คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณ ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
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กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์  
เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามนัดีเซล  
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม  
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,  
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการล้างอัดขยาย  
ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจา่ยนี ้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape,Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์(Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram คัดซีทฟีตเดอร์  
(Cut Sheet Feeder) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , 
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 Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท 
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด – ปิดแก๊ส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 
 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ  
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งบลงทุน รวม 528,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 528,000 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

 
    

จัดซื้อชุดลูกข่ายเครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย (ชุด
ภาครับ) 

จ านวน 450,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลูกข่าย เครื่องรับกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ ระบบ UHF 420.200 MHZ (ชุดภาครับ) พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง จ านวน 10 ชุด ชุดละ 45,000 บาท เป็นเงิน  
450,000 บาท ใช้ส าหรับติดตั้งภายในชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโคก
ตูม (เพ่ิมจุดจากของเดิม)โดยมีรายละเอียด 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 าจากวัสดุผสมอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปห้าด้าน 
ชิ้นเดียว เหมาะสมกับการใช้งาน ช่วยระบายความร้อนและกันน้ า
ได้ 100% โดยมีบ่าร่องวางยางโอริงรอบขอบ ฝาปิดท าจากวัสดุผสม
อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว กันมด น้ า และฝุุน ปูองกันสนิมในเครื่องรับ 
 2.  ความไวในการรับสัญญาณ  80 uV / 12dB SN 
 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 ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ 
 7.  สามารถปรับเพ่ิมและลดระดับความดังของภาครับได้จากสถานีส่ง
และตัวภาครับโดยตรง 
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 8.  ตัวเครื่องรับใช้ไฟฟูา 220 V. จากการไฟฟูาโดยตรง 
 9.  ชุดเครื่องรับเวลา เปิด-ปิด จะไม่มีเสียงสัญญาณในการเปิด-ปิด 
 เครื่องดังออกมา 
         9.1 วงจรปิด-เปิด ภาครับ มีรหัสปูองกัน 
         9.2. ใช้โมดูลรับความถ่ีส าหรับเครื่องรับ โดยมิได้ดัดแปลงจาก
อุปกรณ์อ่ืน 
         9.3. วงจรภาคขยาย 50 วัตต์ RMS DIGITAL CLASS D 
 10.  ตัวเครื่องรับมีหลอดไฟ LED บอกสถานการณ์ท างานของเครื่อง  
3 สถานะ 4 ดวง 
         10.1. แสดงสถานะพร้อมที่จะท างาน 
         10.2. แสดงสถานะ การรับความถ่ี 

      

           10.3. แสดงสถานะ การท างานของเครื่อง 
         10.4. แสดงสถานะ การโปรแกรมเครื่อง 
 (รายละเอียดตามแผนที่ที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) หน้าที ่156 ล าดับที ่13  

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 8,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) ราคา 8,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, 
Scanner, และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเป็นเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ด า) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไมร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมแซม 
 

      

 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 9,078,000 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 7,895,000 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,895,000 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,119,200 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีจ านวน 19 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -
 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง 
และเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝุาย
บริหารงานคลัง หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝุายแผนที่ภาษี 
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 านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,488,500 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจ าปีจ านวน 10 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 98,900 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ครบ 12 
เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,161,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 486,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

1.ค่าจัดท าและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ จ านวน 16,000 บาท 
 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดท าและเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ  

เช่น ค่าจ้างเหมาท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ จ้างเหมา
ถ่ายเอกสารที่ดิน งานแผนที่ภาษี 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
2.ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน กองคลัง เทศบาล
ต าบลโคกตูม จ านวน 2 คน  จ านวน 192,000 บาท 
(8,000 x 12 เดือน x 2 คน)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว7120  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 230,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร  
เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน  
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียนแผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูาย
ชื่อส านักงาหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จา
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
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วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอด
ไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุ
ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณ ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ  และวัสดุอ่ืนๆ ทีส่ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้าไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นแก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามนั 
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ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน  
ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย ในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ 
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk , Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram คัดซีทฟีต
เดอร์ (Cut Sheet Feeder ) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,  
Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและ 
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บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นบ้านไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยี
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-  มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ความความจ าหล
ลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ UBS 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยยก
ว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 318,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 318,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในงานนี้ เช่น ค่าจ้างเหมา 
ถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มแผนปูองกันภัยต่างๆ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึง 
รายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข 
ขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้
บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง 
ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงาหรือ
หน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน)พรม (ต่อพ้ืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด  
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส  
น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทดั คลิป เป็ก เข็มหมุด  
กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอไฟฟูา  
เขม็ขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทย ุลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์ คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร  
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า  
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
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ห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  
เสียม เลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  
เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประหา ท่อต่างๆ ท่อน้ า
บาดาล และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  
พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์  
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แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk , 
Removable Disk , Compact Disc ,Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape ,  
Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board)  
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram คัดซทีฟีตเดอร์  
(Cut Sheet Feeder) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , 
 Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติคอล  
(Optical) และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 133,000 บาท 

 
   

ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของส านักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค์ 

เทศบาล อาคารพัสดุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
      

 
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 4,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ใช้ในส านักงานเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ 

      

 
   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 9,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่างๆ  
 

      

 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 7,684,480 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 2,788,480 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,788,480 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 971,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล 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 านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 273,480 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง    
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,480,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุง  
ค่าตอบแทนประจ าปีจ านวน 9 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 32,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง  ตั้งไว้ครบ 
12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,844,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
-  หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัย ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-  หนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 13,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 835,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

 
    

2.โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี  
2563 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวัน  
อปพร. ประจ าปี 2563 (วันที่ 22 มีนาคม 2563) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  และค่าจ้างเหมาตาม
โครงการ และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที่ 103 ล าดับที ่7 

    
3.โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจ าปี 2563 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น 
เกีย่วกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2563 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์ 
เอกสารและค่าจ้างเหมาตาม โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
หน้าที่ 103 ล าดับที่ 8  

      

 
    

4.โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปล่อยแถวสายตรวจ  
สาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องดื่ม อาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หน้าที่ 103 ล าดับที่ 6 

      

 
    

5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและ  
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม   
ค่าตอบแทน อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย  
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่102 ล าดับที ่3  

      

 



หน้า 53 จาก 172 
 

    
6.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี 2563 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2563 โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร. และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 102 ล าดับที่ 4  

      

 
    

7.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2563 จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี  2563 โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าของที่ระลึก  
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้างเหมาตามโครงการ และค่าใช้จ่าย  
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที่ 102 ล าดับที่ 2  

      

 
    

8.โครงการฝึกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน" 
เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2563 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม "อาสาสมัคร
เยาวชนปูองกันไฟปุาและหมอกควัน" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
หน้าที่ 128ล าดับที่ 1      
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9.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ าปี 2563 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา  
ศักยภาพบุคลากรงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2563โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ค่าอาหาร ค่าของที่
ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่103  ล าดับที ่9   

      

 
    

10.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ประจ าปี 2563 

จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ  
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่าย  
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก   
ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่102 ล าดับที ่1  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 350,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 930,000 บาท 
 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
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พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์  
เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง  
ถ่าน ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ชุดเครื่องผ่าตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) แปลหามคนไข้ คีม
ถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง  
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์  
แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด  
สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง    
จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยง เพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
หลอดเอกซเรย์ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า   
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุ
อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ  
หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด–ปิดแก๊สและวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  

งบลงทุน รวม 2,800,000 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,800,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
 

    
รถยนต์บรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์ จ านวน 2,500,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์  จ านวน 
1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ รถยนต์บรรทุกน้ า แบบอเนกประสงค์ ขนาด
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ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565หน้าที่ 154 ล าดับที่ 5  

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 300,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมแซม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที่ 141 ล าดับที ่2 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
 

    
โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบ
ป้องกันน้ าท่วม 

จ านวน 252,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินโครงการาอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบปูองกันน้ าท่วม  
จ านวนเงิน 252,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที ่151 ล าดับที ่1  
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แผนงานการศึกษา 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,865,100 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 3,649,800 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,649,800 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,792,580 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ านวน 8 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 69,420 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา 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 านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝุายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 660,600 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง 
ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 4 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 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 านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,215,300 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 162,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ2551แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2549 
 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 590,300 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

1.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่นงานท าความสะอาด งาน
ศึกษาวิจัยและที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

3.ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  เย็บและเข้าปกหนังสือ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 345,300 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746    ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 439,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึง 
รายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า)  
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  
แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูาย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อพ้ืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก  
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กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  
น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข  
ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
 เสียม เลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  
เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประหา ท่อต่างๆ ท่อน้ า
บาดาล และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง  
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย  
สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 259,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่าน  
ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk , 
Removable Disk , Compact Disc ,Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape ,  
Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์  
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์
(Key Board)เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) 
 เช่น Ram คัดซีทฟีตเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เม้าส์ (Mouse)  
พรินเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , 
 Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติคอล (Optical) และ
วัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
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 
 

      

 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 31,572,029 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 13,551,640 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 13,551,640 บาท 
 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 8,168,300 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 19 อัตรา เป็นเงิน 6,076,510.20 บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 7 อัตรา เป็นเงิน 2,091,753.60 บาท  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 336,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนระดับช านาญการพิเศษ  
คนละ 5,600 บาท/เดือน จ านวน 5 คน เป็นเงิน 336,000 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
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เงินวิทยฐานะ จ านวน 1,134,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาลและพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          - ระดับช านาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน  
จ านวน 5 คน เป็นเงิน 336,000 บาท 
          - ระดับช านาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือนจ านวน 19 คน เป็น
เงิน 798,000 บาท 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด      ที่ 
มท 0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจดัการศึกษาภาคบังคับ 

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,726,500 บาท 
 

      

  - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 8 ราย (ผู้ช่วยครู
ประถมศึกษา จ านวน 7 อัตรา , ผู้ช่วยครูพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา) เป็น
เงิน  1,543,526.40  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทน
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก) จ านวน  6 ราย เป็นเงิน  1,438,819.20 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 564,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จ านวน 1 ราย พร้อมทั้งเงินสมทบเพ่ิมเงินส่วนต่างค่าตอบแทนเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 5 ราย รวมเป็นเงิน  874,819.20 บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จ านวน 2ราย เป็นเงิน 312,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราย
เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ต าแหน่งภารโรง) จ านวน 4 ราย เป็น
เงิน 432,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง
ทั่วไป (ต าแหน่งภารโรง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 3 ราย เป็น
เงิน 324,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 1 ราย เป็น
เงิน 108,000 บาท 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 186,840 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 18,196.80 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
(ต าแหน่งภารโรง) จ านวน 4ราย เปน็เงิน48,000บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได ้ 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จ านวน 5 ราย  
เป็นเงิน 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 11,879,889 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 33,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่  ให้อัตราค่าตอบแทนผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย  ดังนี้ 
- วิทยฐานะช านาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท 
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อัตราคนละ 3,000 บาท 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 9,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล คร ู
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ค่าใช้สอย รวม 7,198,589 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
1.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บและเข้าปกหนังสือ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น งานท าความสะอาด  
งานศึกษาวิจัยและท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

3.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ านวน 480,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก  
5 ต าแหน่ง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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2.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์ในระหว่าง
การฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดท าเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่105 ล าดับที่ 1 

      

 
    

3.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคกลางโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ใน
ระหว่างการฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดท าเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่105 ล าดับที ่2  

      

 
    

4.โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ในการจัดการนิเทศการสอนของครูผู้สอนในสังกัด และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 6 
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5.โครงการประกวดสื่อและวิจัย จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดสื่อและวิจัย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนในสังกัด และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่107 ล าดับที่ 13  

      

 
    

6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก จ านวน 600,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เด็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าท่ี
พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเอกสาร และอุปกรณ์การจัด
กิจกรรม ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่109 ล าดับที่25  

      

 
    

7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 5,058,589 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
1.ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน   2,642,900  บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโคก
ตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จ านวน 312 คน คนละ 20 บาทต่อ
วัน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 1,248,000 บาท , โรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 78 คน คนละ 20 บาทต่อ
วัน จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 312,000 บาท และให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองถ้ า จ านวน 34 คน คนละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 245 วัน   
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เป็นเงิน 166,600 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการถ่ายโอนจากส านัก
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน 187 คน คน
ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 245 วัน เป็นเงิน 916,300 บาท แยกได้ดังนี้ 
 1.1 ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 34 คน       เป็นเงิน   166,600  บาท 
 1.2 ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน 14 คน     เป็นเงิน     68,600  บาท 
 1.3 ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 38 คน        เป็นเงิน   186,200  บาท 
 1.4 ศพด.บ้านโคกตูม จ านวน 32 คน               เป็นเงิน   156,800  บาท 
 1.5 ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 22 คน           เป็นเงิน   107,800  บาท 
 1.6 ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 22 คน      เป็นเงิน   107,800  บาท 
 1.7 ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 25 คน เป็นเงิน   122,500  บาท 
2. ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล
(เทศบาล 2) จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท เป็นเงิน40,000 บาท 
3. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล(เทศบาล 2)
จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 16,800  บาท รวมเปน็เงิน
33,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
    3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เป็นเงิน 16,800 บาท 
  - ระบบ ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท 
 - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท 
     3.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) เป็นเงิน 16,800 บาท 
  - ระบบ ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท 
 - ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท 
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล
(เทศบาล 2) จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท   
เป็นเงิน 200,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบล
โคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนุบาล
(เทศบาล 2) จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ50,000 บาท   
เป็นเงิน 100,000 บาท  
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  6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท. อัตรา
คนละ 5,000 บาท จ านวน 26 คน เป็นเงิน130,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) เป็นเงิน 105,000 บาทโรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) เป็นเงิน 25,000 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน  
39,000 บาท  
    7.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)     เป็นเงิน  15,000 บาท 
    7.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)    เป็นเงิน  15,000 บาท 
    7.3 แกนน าโรงเรียนล1 คนๆ ละ 3,000 บาท จ านวน 2 โรงเรียน  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
    7.4 เจ้าหน้าที่ อปท. ละ 1 คน ๆ ละ เป็นเงิน   3,000 บาท 
8. ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน จ านวน  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูมโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกิน 40,000 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้ 
    8.1 ระดับประถมศึกษา(ป.1–ป.6) (ภาคเรียนละ 500 บาท/ภาคเรียน) 
จ านวน 10 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
จ านวน  1,326,929  บาท  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือจ่ายให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) รายละเอียดดังนี้ 
    9.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   จ านวน   708,200  บาท 
            9.1.1 โรงเรียเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน 575,600 บาท ดังนี ้  
             - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน)
จ านวน 86 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 146,200  บาท 
             - ระดับประถมศึกษา (คนละ 950 บาท/ภาคเรียน)
จ านวน 226 คน ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 429,400  บาท 
            9.1.2  โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 132,600 บาท  ดังนี้ 
            - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน)
จ านวน 78 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 132,600  บาท 
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    9.2  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  188,229 บาท 
           9.2.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จ านวน 175,321บาท ดังนี้ 
                - ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 86 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 17,200 บาท 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1จ านวน  40 คน ๆ ละ 625 บาท/
ปี เป็นเงิน 25,000 บาท 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2จ านวน  37 คน ๆ ละ 619 บาท/
ปี เป็นเงิน 22,903 บาท 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3จ านวน  34 คน ๆ ละ 622 บาท/
ปี เป็นเงิน 21,148 บาท 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4จ านวน  32 คน ๆ ละ 673 บาท/
ปี เป็นเงิน 21,536 บาท 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5จ านวน  30 คน ๆ ละ 806 บาท/
ปี เป็นเงิน 24,180 บาท 
                - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6จ านวน  53 คน ๆ ละ 818 บาท/
ปี เป็นเงิน 43,354 บาท 
            9.2.2 โรงเรยีนอนุบาล (เทศบาล 2)จ านวน 15,600 บาท  ดังนี้ 
                - ระดับอนุบาลศึกษา  จ านวน 78 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน 15,600 บาท 
    9.3  ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน  จ านวน  120,940  บาท 
            9.3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)   
จ านวน 105,340 บาท ดังนี้ 
                -  ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 86 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน   17,200  บาท 
                -  ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 226 คน ๆ ละ 390 บาท เป็นเงิน  88,140  บาท 
           9.3.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)   
จ านวน  15,600 บาท ดังนี้ 
                -  ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 78 คน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน  15,600  บาท 
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    9.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน  130,560  บาท 
          9.4.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)   
จ านวน  107,160 บาท ดังนี้ 
               -  ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ปี)  
จ านวน 86 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน  25,800  บาท 
               -  ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ปี)  
จ านวน 226 คน ๆ ละ 360 บาท เป็นเงิน  81,360  บาท 
          9.4.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)   
จ านวน  23,400 บาท ดังนี้ 
               -  ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ปี)  
จ านวน 78 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 23,400  บาท 
    9.5  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน   179,000  บาท 
            9.5.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)   
จ านวน  145,460 บาท ดังนี้ 
               -  ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 86 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน  36,980  บาท 
               -  ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 226 คน ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 108,480  บาท 
           9.5.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)   
จ านวน  33,540 บาท ดังนี้ 
              -  ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)  
จ านวน 78 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 33,540  บาท 
10.  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน   375,700  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลโคกตูมทั้งหมด 8 ศูนย ์ 
จ านวน 221 คน ๆ ละ 1,700 บาท ดังนี้ 
    10.1 ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 34 คน     เป็นเงิน 57,800  บาท 
    10.2 ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน 14 คน    เป็นเงิน 23,800  บาท 
    10.3 ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 38 คน       เป็นเงิน 64,600  บาท 
    10.4 ศพด.บ้านโคกตูม จ านวน 32 คน               เป็นเงิน 54,400  บาท 
    10.5 ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 22 คน           เป็นเงิน37,400  บาท 



หน้า 76 จาก 172 
 

    10.6 ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 22 คน      เป็นเงิน 37,400  บาท 
    10.7 ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้ายจ านวน 25 คน  เป็นเงิน 42,500  บาท 
    10.8 ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน  34 คน             เป็นเงิน 57,800  บาท 
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
จ านวน 160,460  บาท เพ่ือจ่ายให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม ทั้งหมด 7 ศูนย ์รายละเอียด
ดังนี้ 
    11.1  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  28,400  บาทจ านวน 142 คน  
คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้ 
          - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 31 คน เป็นเงิน 6,200  บาท 
            - ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน   5 คน  เป็นเงิน     1,000  บาท 
            - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 27 คน  เป็นเงิน     5,400  บาท 
            - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 17 คน  เป็นเงิน     3,400  บาท 
            - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 19 คน  เป็นเงิน     3,800  บาท 
            - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน  20 คน เป็เงิน  4,000  บาท 
            - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 23 คน เป็นเงิน     4,600  บาท 
    11.2. ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน  28,400  บาท  
จ านวน 142 คน คนละ 200 บาท/ปี ดังนี้ 
          - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 31 คน        เป็นเงิน 6,200 บาท 
            - ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน   5 คน       เป็นเงิน 1,000 บาท 
            - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 27 คน         เป็นเงิน 5,400 บาท 
            - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 17 คน            เป็นเงิน 3,400 บาท 
            - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 19 คน       เป็นเงิน 3,800 บาท 
            - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน  20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 
            - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 23 คน              เป็นเงิน 4,600  บาท 
    11.3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน  42,600  บาท  
จ านวน 142 คน คนละ 300 บาท/ปี ดังนี้ 
          - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 31 คน        เป็นเงิน 9,300 บาท 
            - ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน   5 คน       เป็นเงิน 1,500 บาท 
            - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 27 คน         เป็นเงิน 8,100 บาท 
            - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 17 คน            เป็นเงิน 5,100  บาท 
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            - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 19 คน       เป็นเงิน 5,700  บาท 
            - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน  20 คน เป็นเงิน 6,000  บาท 
            - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 23 คน         เป็นเงิน 6,900 บาท     
    11.4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  61,060  บาท  
จ านวน 142 คน คนละ 430 บาท/ปี ดังนี้ 
          - ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 31 คน      เป็นเงิน 13,330  บาท 
           - ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน   5 คน      เป็นเงิน  2,150  บาท 
           - ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 27 คน        เป็นเงิน 11,610 บาท 
           - ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 17 คน            เป็นเงิน 7,310  บาท 
           - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 19 คน       เป็นเงิน 8,170  บาท 
           - ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน  20 คน เป็นเงิน  8,600  บาท 
           - ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 23 คน              เป็นเงิน 9,890  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท. 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 24    

    
8.โครงการอบรมสัมมนาครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวน 600,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่107ล าดับที่ 12  

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 4,133,300 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร  
เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืนที่
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ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  
แผ่นปูายชื่อส านักงาหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่นปูาย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อพ้ืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ  
หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  
กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี  
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์
ส าลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จาการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ  
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา
เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทย ุลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร  
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย 
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 3,813,300 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล –
 ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลโคกตูม ดังนี้ 
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-  โรงเรียนสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต 
เทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 11 แห่ง  
จ านวน 1,379 คน ๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน จ านวน 260 วนัต่อปี ดังนี้ 
 1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห ์1 จ านวน 171 ราย  
เป็นเงิน 327,670.20 บาท 
 2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จ านวน  96 ราย เป็นเงิน 183,955.20 บาท 
 3.โรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 166  ราย เป็นเงิน 318,089.20 บาท 
 4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จ านวน  359  ราย เป็นเงิน 687,915.80 บาท 
 5.โรงเรียนบ้านหนองถ้ า จ านวน  107  ราย เป็นเงิน 205,033.40 บาท 
 6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จ านวน    56  ราย เป็นเงิน 107,307.20 บาท 
 7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จ านวน  225  ราย  
เป็นเงิน 431,145.00 บาท 
 8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน  46 ราย เป็นเงิน   88,145.20 บาท 
 9.โรงเรียนบ้านหว้ยส้ม  จ านวน  46 ราย เป็นเงิน   88,145.20 บาท  
 10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย จ านวน  38 ราย  
เป็นเงิน   72,815.60 บาท 
  11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 69 ราย  
เป็นเงิน 132,217.80 บาท 
 รวมเป็นเงิน 2,642,439.80 บาท 
-  โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม จ านวน 2 แห่ง  
จ านวน 390 คน ๆ ละ 7.37 บาทต่อวัน จ านวน 260 วันต่อปี ดังนี้ 
     1. โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จ านวน  312 ราย  
เป็นเงิน 597,854.40 บาท 
 2. โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) จ านวน 78 ราย  
เป็นเงิน  149,463.60 บาท 
 รวมเป็นเงิน  747,318.00 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม ทั้งหมด 8 ศูนย์
จ านวน 221 คน ๆ ละ 7.37 บาทต่อวัน จ านวน 260 วัน ดังนี้ 
 1.ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน 34 คน      เป็นเงิน   65,150.80 บาท 
 2.ศพด.วัดนิคมสามัคคีชัย จ านวน  14 คน   เป็นเงิน   26,826.80 บาท 
 3.ศพด.วัดใหม่จ าปาทอง จ านวน 38 คน       เป็นเงิน   72,815.60 บาท 
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 4.ศพด.บ้านโคกตูม จ านวน 32 คน               เป็นเงิน   61,318.40 บาท 
 5.ศพด.บ้านหนองถ้ า จ านวน 34 คน             เป็นเงิน   65,150.80 บาท 
 6.ศพด.วัดซับเสือแมบ จ านวน 22 คน           เป็นเงิน   42,156.40 บาท 
 7.ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน 22 คน      เป็นเงิน   42,156.40 บาท 

      

   8.ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน 25 คน เป็นเงิน   47,905.00 บาท 
 รวมเป็นเงิน 423,480.20 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Digital Vide 
 Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape , 
 Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอม
ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board)  
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram  
คัดซีทฟีตเดอร์ (Cut Sheet Feeder ) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, 
 Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  
แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติคอล (Optical) และวัสดุอ่ืนๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนท าด้วยพลาสติก กระดานเลื่อน พลาสติก เบาะ ยืดหยุ่น 
เบาะมวยปล้ า เบาะยูโด และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 
 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาให้กับสถานศึกษาในสังกัด       
 

  
งบลงทุน รวม 630,500 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 330,500 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

1.เก้าอ้ีท างาน จ านวน 3,600 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน แบบล้อเลื่อน พนักพิงกลาง  
บุหนัง มีท้าวแขน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 1,800 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด เพ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    
2.เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ด า
ความเรว็ 20 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 
    

3.ตู้เหล็ก จ านวน 16,500 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน จ านวน 3 ตู้  
ตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท ให้กับโรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) โดยมีคุณลักษณะดังนี้1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 
    

4.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 12,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สูงบานเลื่อนกระจกซ้ายขวา  มีลักษณะ
ดังนี้  เป็นตู้สูงบานเลื่อนกระจก ท าด้วยเหล็ก  ขนาดไม่น้อยกว่า
915 x 457 x 1830  mm.  ภายในชั้นปรับระดับได ้3 แผ่นจ านวน 2 ตู้ ตู้
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล ๒) 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    
5.โต๊ะท างาน จ านวน 10,400 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ 5,200 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท ให้กับโรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.โต๊ะท างานเหล็ก   
2.ขนาดไม่ต่ ากว่า 1,219 x 660 x 759 มม.  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 
    

6.โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 15,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวเมลามีน  
จ านวน 10 ตัว ตัวละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ให้กบัโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
        - ขนาด 60x150x75 ซม. 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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ครุภัณฑ์การศึกษา       

 
    

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 66,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 40 ชุด ชุดละ
1,650 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท ให้กับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. โต๊ะนักเรียนประถม ขนาด 40 ซม. X 60 ซม. X 67 ซม. พ้ืนหน้าโต๊ะ
และขาเป็นไม้ยางพารา แบบมาตรฐาน มอก. 
2. เก้าอ้ีนักเรียนประถม ขนาด 38 ซม. X 38 ซม. X 38 ซม.พนัก
พิง สูง 72 ซม. พ้ืนหน้าเก้าอ้ีและขาเป็นไม้ยางพาราแบบมาตรฐาน มอก. 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึน้ได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
 

    
เครื่องขยายเสียง จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่มีล้อลากจูง
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ให้กับ
โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่มีล้อลากจูงขนาดล าโพง 15 นิ้ว  
- มีช่องส าหรับเสียบ USB MP3 รองรับ Bluetooth 
- มีวอลลุ่มปรับเสียง  
- มีวอลลุ่มแอ็คโค่ส าหรับไมโคโฟน 
- มีแบตเตอรี่ส ารองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จได้) พร้อมไมโครโฟนไร้สาย
จ านวน 2 ตัว  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
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ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

 
    

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 14,100 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 14,100 บาท  ให้กับโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6)  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3. ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
4. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
 

    
เครื่องตัดหญ้า จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เครื่อง  
เครื่องละ 12,000 บาท  ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
5. ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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ครุภัณฑ์กีฬา       

 
    

โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส จ านวน 3 ตัว ตัวละ
10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดกว้าง 6 ฟุต ยาว 9 ฟุต สูง 2 ฟุต 6 นิ้ว 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของพนักงาน
เทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
 

    
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 34,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท  
จ านวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHzหรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD – RW หรือดีกว่า 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 
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    - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1หน่วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

    
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

      

 
    

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 
 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/
นาที) ราคา 2,600 บาท จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 

      

 



หน้า 89 จาก 172 
 

    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท 

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลโคกตูม 

จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ต าบลโคกตูม  จ านวน 2 แห่ง แห่งละ 150,000 บาท รวมเป็น
เงิน 300,000 บาท ดังนี้ 
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)   จ านวน  150,000 บาท 
2. โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  จ านวน  150,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 5,516,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 5,516,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต จ านวน 5,516,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา
ปีที ่6 จ านวน 1,379 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จ านวน 200 วัน เป็น
เงิน 5,516,000 บาท แยกได้ดังนี้ 
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  1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จ านวน  171  ราย     เป็นเงิน 684,000 บาท 
2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จ านวน    96  ราย        เป็นเงิน 384,000 บาท 
3.โรงเรียนวัดใหม่จ าปาทอง จ านวน  166  ราย     เป็นเงิน 664,000 บาท 
4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จ านวน  359 ราย              เป็นเงิน1,436,000 บาท 
5.โรงเรียนบ้านหนองถ้ า จ านวน  107  ราย            เป็นเงิน 428,000 บาท 
6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จ านวน    56  ราย          เป็นเงิน 224,000 บาท 
7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จ านวน  225  ราย     เป็นเงิน 900,000 บาท 
8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ านวน    46  ราย      เป็นเงิน 184,000 บาท 
9.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม  จ านวน    46  ราย              เป็นเงิน 184,000 บาท  
10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย จ านวน    38  ราย   เป็นเงิน 152,000 บาท 
11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จ านวน  69  ราย เป็นเงิน 276,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,422,750 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 3,019,050 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,019,050 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,225,280 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน  
6 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)ตั้งไว้ครบ12เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝุายบริการ
สาธารณสุข และหัวหน้าฝาุยรักษาความสะอาด ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 529,410 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงาน  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานตามกรอบอัตราก าลังประจ าปี จ านวน  4  อัตราตามกรอบ
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 75,960 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างจ านวน 4 อัตรา 
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 381,700 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าใช้สอย รวม 137,700 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 77,700 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 224,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก 
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) 
ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด 
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ประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงาหรือหน่วยงาน แผ่นปูายจราจร หรือแผ่น
ปูายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อพ้ืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ 
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป 
พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบ้รรทัด คลิป เป็ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  
รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัด
แรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ  
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
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0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย  
สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 46,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่าย 
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม  
เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,  
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า ที่ได้จากการล้างอัดขยาย  
ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 90,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
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บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram คัดซีทฟีต
เดอร์ (Cut Sheet Feeder ) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,  
Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม (CD – ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,000 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000
บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนบานไม่น้อย
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB 
    - มีหน่วยแสดงผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ความความจ าหล
ลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่อย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ UBS 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 5,193,380 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,618,380 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,618,380 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,138,380 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 6 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2561 - 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ 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 าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -
 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
จ านวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 2,885,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
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ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,860,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางดว่น
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
    

2.โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ อย.น้อย พัฒนา
คุณภาพปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าตอบแทนวิทยากรของรางวัล ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าช้าจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่115 ล าดับที ่10 
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3.โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 900,000 บาท 

 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการและการจัดกิจกรรม
ที่เก่ียวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ส าหรับการประชุม/อบรม ศึกษาดูงาน ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่า
ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่113 ล าดับที ่2    

      

 
    

4.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรณรงค์ การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ส าหรับการจัด
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป  
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 114 ล าดับที่ 6 

      

 
    

5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจ าถิ่นและโรคอุบัติใหม่ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่ายา น้ ายา วัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น  
ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 115 ล าดับที่ 7  

      

 
    

6.โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มตู้หยอดเหรียญในชุมชน จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มของ
รางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่มตู้
หยอดเหรียญและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 115 ล าดับ 8  

    
7.โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
– เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่113 ล าดับที ่1  

      

 
    

8.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 500,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์น้ ายาพ่นหมอกควัน ทรายเคลือบสารเคมี
น้ ามัน แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ในการออกปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 114 ล าดับที่ 4  

      

 

    

9.โครงการสัตว์ปลอดโรค ตนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

จ านวน 600,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดอบรม ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม ปูายประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคนฉีดวัคซีน ค่าวัคซีน ยาคุมก าเนิด ค่าวัสดุ 
ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆทีจ่ าเป็นจ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่114 ล าดับที ่3  
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10.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 114 ล าดับที่ 5 

      

 
    

11.โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของ รางวัล ของที่
ระลึก ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 115 ล าดับที่ 9 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นชุดเครื่องผ่าตัด ที่วางกรวงแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) แปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน  
เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์  
ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์  
ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน  
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ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยง เพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ หลอดเอกซเรย์ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

 
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมแซม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที ่143 ล าดับที ่1 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       
 

    
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 660,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 33 ชุมชน โดยใหเ้ลือกท าชุมชน/หมู่บ้านละ
3 โครงการ ในกรอบงบประมาณละ 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที่ 153 ล าดับที่ 1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
 

    
โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชน จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่าย
เป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พ้ืนที่หรือท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที ่117 ล าดับที ่1 
 

      

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,172,400 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 2,693,400 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,693,400 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,330,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ประจ าปี
จ านวน 6 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ต้ัง
ไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 76,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง และ 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 121,200 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่างหัวหน้าฝุายการ
โยธา หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้างและหัวหน้าฝุายควบคุมอาคาร
และผังเมือง ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 166,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2563) ต้ังไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 442,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้

ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 85 ลงวนัที่ 6  กันยายน 2561 

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 96,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 106,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

ค่าจัดท าและเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดท าและเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ
อ่ืนๆ  เช่น  ค่าจัดท าเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่ มท  0808.2/ว7120  ลงวนัที่  9  ธันวาคม  2559 

      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746    
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 
 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่นหนังสือ สมุด เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก ไม้บรรทัดแบบ กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก  
แปรงลบกระดาน ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า)กระดาษไวท์บอร์ด  ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผน
ที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงาหรือหน่วยงาน แผ่น
ปูายจราจร หรือแผ่นปูายต่างๆ  มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการซื้อ 
หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette ,  
Floppy Disk ,Removable Disk , Compact Disc , 
Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล  
(Reel Magnetic Tape ,Cassette Tape ,  
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูน
อักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip ) เช่น Ram คัดซีทฟีต
เดอร์ (Cut Sheet Feeder ) เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิต
ซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ  
(Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , 
 Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เป็นต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
 แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) น้ าหมึกปริ้นท์และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 37,000 บาท 
 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 จ านวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6  แกน
หลัก (6  core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจ า
แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกันขนาด ไม่น้อย
กว่า 12 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB  หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
4. มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่ามีขนาด 
ไม่น้อยกว่า  8  GB 
5. มีหน่วยความจ าข้อมูลชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า  2TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า  240 GB  จ านวน  1  หน่วย 
6. มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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8. มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย 
กว่า  3  ช่อง 
9. มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) ใช้ส าหรบัห้องกองช่าง 

    
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet Printer) จ านวน 6,300 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับA3, A4,Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 

      

 
    

3.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) จ านวน 700 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน
1 เครื่อง ราคา 700 บาท โดยมีคุณลักษณะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816 ได้
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่อง
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เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟูาขนาด 5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  (ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) ใช้ส าหรับห้องกองช่าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่154 ล าดับที ่2 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 35,618,543 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 4,182,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,182,000 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,440,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน  ประจ าปี  จ านวน  4  อัตรา  ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,550,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจ าปี  จ านวน  19  อัตรา ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 192,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 3,140,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.2/ว 85 
ลงวันที่  6  กันยายน  2561 

      

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
   

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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ค่าใช้สอย รวม 1,430,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
1.ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล  เช่น  จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถ
แทรกเตอร์ รถบด รถเครน รถยก เครื่องแย็กปูน  และเครื่องจักรกล
อ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม
เอกสาร  ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟูาที่ช ารุด  และอ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 50,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

น้ า  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
      

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 800,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000 – 120,000  กิโลเมตร  และการซ่อมกลางใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 1,620,000 บาท 
 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 510,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ โคมไฟฟูาฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์
ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณ ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ไขควงวัดกระแสไฟฟูา ไขควง คีมตัดสายไฟ คัตเตอร์พร้อม
ใบมีด ใบมีดคัตเตอร์ และวสัดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 600,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ใบเลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่าง
มือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ข้อต่อ ข้องอ กาวประสาน
ท่อ เทปพันท่อ สายยาง อ่างผสมปูน สกัดหุ้มยางและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน  
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค พวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสก
ร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์  
เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่ายล้อ  
ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  
กระจกมองหลัง กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์สะท้อน
แสง และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
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สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์  
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายแผนที่ ผ้าดิบ แปรงทาสี ปูายไวนิลและวัสดุ
อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เทปวัดระยะ บันไดอลูมิเนียม บันได
ไม้ เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟูา  
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด – ปิดแก๊ส และวัสดุอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 27,030,000 บาท 

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 27,030,000 บาท 
 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยป่าสัก(แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3333  
ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 610,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยปุาสัก (แยกถนนทางหลวง
หมายเลข 3333  ระหว่างสายโท – สายจัตวา) โดยท าการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตาม
สภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 14  ล าดับที่ 13 

      

 
    

2.ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม ต่อจากถนน  
 ค.ส.ล.เดิม ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่  14  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,158,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม ต่อจาก
ถนน  ค.ส.ล. เดิม โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว ย
500 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง 
ลงลูกรังตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256 – 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 17  ล าดับที ่16 

      

 
    

3.ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. แยกถนนซอยภายในหมู่บ้าน ท่าเดื่อ – ถึงฝาย 
น้ าล้น  ชุมชนบ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ หมู่ที่  4  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 805,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. แยกถนนซอยภายในหมู่บ้านท่าเดื่อ –  
ถึงฝายน้ าล้น  โดยท าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง4.00 เมตร ยาว 348  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,392 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังตามสภาพพ้ืนที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 29  ล าดับที่ 29 
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4.ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายบ้านท่าเดื่อ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชน
บ้านท่าเดื่อ – คงเจริญ หมู่ที่  4  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 96,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายบ้านท่าเดื่อ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.
เดิม) โดยท าการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 42 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า168 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรัง 
ตามสภาพพ้ืนทีร่ายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 20  ล าดับที ่20 

      

 
    

5.ก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.บริเวณถนนสาย บ้านหนองถ้ า – บ้าน
หนองขาม  ชุมชนบ้านหนองถ้ า หมู่ที่  7  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 920,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. บริเวณถนนสายบ้าน
หนองถ้ า – บ้านหนองขาม  โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.  
2 ข้างทาง กว้าง  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร ความยาวรวม  
310  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข 
 (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 23  ล าดับที่ 23 

      

 
    

6.ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนสายบ้านหนองขาม ชุมชน
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 1,294,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.บริเวณถนนสายบ้านหนอง
ขาม โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.กว้าง 0.40 เมตรลึก
เฉลี่ย  0.40  เมตร ความยาวรวม 436 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 25  ล าดับที่ 25 
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7.ขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทาง ซอย 3 (ระหว่างสายตรี –  
สายโท)  ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 415,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ าข้างทางซอย 3 (ระหว่าง
สายตรี - สายโท) โดยท าการขุดล ารางพร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูม
ก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 3 

      

 
    

8.ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้าน
ร่วมใจหมู่  16 หมู่ที่  16  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 287,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 2 (ระหว่างสายจัตวา –  
สายทหาร) โดยท าการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง 2 ข้าง กว้าง
ข้างละ1.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 18  ล าดับที่ 17 

      

 
    

9.ซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 3 (ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร) ชุมชนบ้าน
ร่วมใจหมู่  16  หมู่ที่  16  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 269,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไหล่ทาง ซอย 3 (ระหว่างสายจัตวา – สาย
ทหาร) โดยท าการซ่อมแซมไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น ทั้ง 2 ข้างกว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครัง้ที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 18  ล าดับที่ 18 
 
 
 

      

 



หน้า 121 จาก 172 
 

    
10.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยพิเศษ (ระหว่างสายจัตวา – สายโท)  
ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่  8  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,560,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยพิเศษ (ระหว่างสายจัตวา –
 สายโท) โดยท าการรื้อผิวทาง  ค.ส.ล. เดิมที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  2,400 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิวทาง  
ค.ส.ล.ใหม ่ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,400ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกกว้างข้าง
ละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11  ล าดับที่ 10 

      

 
    

11.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยศูนย์ (ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร) 
ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่  8  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,560,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอยศูนย์ (ระหว่างสายจัตวา –
 สายทหาร) ท าการรื้อผิวทาง  ค.ส.ล. เดิม ที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  2,400 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่  
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่  
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ   
1.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562  หน้าที่ 10  ล าดับที่ 9 

      

 
    

12.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ าห้วยส้ม (ระหว่างซอย  6 
– ซอย 7) ชุมชนบ้านซอย  5 หมู่ที่  13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,575,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนรอบอ่างเก็บน้ าห้วย
ส้ม (ระหว่างซอย  6 – ซอย  7)  โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ช ารุด
เสียหายออกพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,466 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิว
ทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 411 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,466 ตารางเมตรไหล่ทาง
ลงลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโคกตูมก าหนด   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 16  ล าดับที่ 15 

    
13.ซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับ
เสือแมบสามัคคี  หมู่ที่  10  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 1,173,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนสายเข้าบ้านซับเสือแมบโดยท า
การท าการรื้อผิวทาง  ค.ส.ล. เดิมที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  1,800 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ 
 ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่  
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ  
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 27  ล าดับที่ 27 

      

 
    

14.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายโท ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน หมู่ที่ 1 ต าบล 
โคกตูม 

จ านวน 1,565,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน  ค.ส.ล. สายโท  โดยท าการรื้อผิวทาง  ค.
ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,400 ตารางเมตร  และท า
การก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร  
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า2,400 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรัง กว้างข้างละ 1.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 3  ล าดับที่ 2 

      

 
    

15.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านซอย  
5  หมู่ที่  13  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,173,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหว่างสายตรี –  
สายโท) โดยท าการรื้อผิวทาง  ค.ส.ล.เดิมที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่     
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พ้ืนที่  
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ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ 
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 3  ล าดับที่ 2 

    
16.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้าน 
ห้วยส้ม  หมู่ที่  6  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,963,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหว่างสายตรี –   
สายโท) โดยท าการรื้อผิวทาง  ค.ส.ล. เดิม ที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า  3,000 ตารางเมตร และท าการก่อสร้างผิวทางค.ส.ล.ใหม่ ผิว
ทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ   
1.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข    
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 8  ล าดับที่ 7 

      

 
    

17.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชน
บ้านหนองแกเตื่อย  หมู่ที่ 4  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,290,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ระหว่างสายโท – สายจตัวา) โดยท า
การรื้อผิวทาง  ค.ส.ล. เดิมที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า   
1,986 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 331 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,986 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6  ล าดับที่ 5 
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18.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 (ระหว่างสายเอก – สายตรี) ชุมชนบ้าน 
น้ าซับ  หมู่ที่  5  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,959,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 (ระหว่างสายเอก – สายตรี)  
โดยท าการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ช ารุดเสียหายออกพ้ืนที่ไม่น้อกว่า   
3,000 ตารางเมตร  และท าการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา้ที่ 7  ล าดับที่ 6 

      

 
    

19.ติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน  (Guard rail) บริเวณคอสะพานห้วยขม้ิน  
ถนนสายโท  ชุมชนบ้านห้วยขม้ิน  หมู่ที่ 1 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 434,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน (Guard rail) บริเวณคอสะพาน
ห้วยขมิ้น ถนนสายโท ทั้ง  2  ข้าง  ความยาวรวม 200 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2  ล าดับที่ 1 

      

 
    

20.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านวรดา  1  
ชุมชนบ้านนิคม  1  พัฒนา หมู่ที่  3  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 1,584,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
หมู่บ้านวรดา 1 โดยท าการปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ช่วงที่ 1  ผิวทางกว้าง 5.30 เมตร ยาว 85 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 5.70 เมตร ยาว192  เมตร   
หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวทางกว้าง 6.00 -7.10 เมตร ยาว 187 เมตร   
หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 4 ผิวทาง กว้าง 7.00เมตร ยาว 326 เมตร   
หนา  0.05  เมตร พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 5,051 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที ่19 ล าดับที1่9 
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21.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจัตวา (ระหว่าง
ซอยศูนย์ - สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านหนองหอย  หมู่ที่  9  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,953,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจัตวา  
(ระหว่างซอยศูนย์ – สายเหมืองแร่) โดยท าการปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง 7.50 เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 12  ล าดับที่ 11 

      

 
    

22.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหมืองแร่ (ระหว่าง
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 1,887,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมือง
แร่ (ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร) โดยท าการปูผิวทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.05 เมตร  
หรือพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า6,000 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562  หน้าที่ 13  ล าดับที่ 12 

      

 

    

23.วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ริมถนนสายบ้านหนองถ้ า - บ้านวังน้ าด า 
(บริเวณตลาดหนองถ้ า – หน้าโรงเรียนบ้านหนองถ้ า)  ชุมชนบ้านหนองถ้ า  
หมู่ที่  7 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 964,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ริมถนนสายบ้านหนองถ้ าบ้าน
วังน้ าด า (บริเวณตลาดหนองถ้ า – หน้าโรงเรยีนบ้านหนองถ้ า) วางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวม 365 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่  1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 24  ล าดับที่ 24 
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24.วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ลอดถนน  บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ าห้วย
ซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมู่ที่  6  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 46,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล. ลอดถนน  บริเวณทางเข้าอ่าง
เก็บน้ าห้วยซับเหล็ก โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร  (มอกชั้น 3) จ านวน  2  แถว  
แถวละ  12  ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 22  ล าดับที่ 22 

      

 
    

25.วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.ข้างทาง  ถนนสายบ้านนิคม  4 (ทางเข้า  
(รง.กสย.)  ชุมชนบ้านนิคม  1  พัฒนา หมู่ที่  3  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 490,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.ข้างทางถนนสายบ้านนิคม 4 
ทางเข้า (รง.กสย.) โดยท าการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 
กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 195 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561– 2565)หน้าที ่76 ล าดับที่  142 

      

 
  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,266,543 บาท 
 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,266,543 บาท 

 
   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 

    
1.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณซอย  2 ถึงบ้านนายเทวิน  
ถนนสายโท  ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 33,447 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ บริเวณซอย 2  
ถึงบ้านนายเทวิน ชุมชนบ้านสามพันตา ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดลพบุร ีรายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562  หน้าที่ 37  ล าดับที่ 5 
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2.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณซอย ซับเหล็กฮิลล์  ชุมชนบ้าน
นิคมหมู่  6  สามัคคี  หมู่ที่  6  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 55,388 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ บริเวณซอยซับเหล็ก
ฮิลล์  ชุมชนบ้านนิคมหมู่  6 สามัคคี  ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 41  ล าดับที่ 10 

      

 
    

3.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณซอยดงจ าปา  6 ชุมชนบ้านดง
จ าปา  2  หมู่ที่  2  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 79,594 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอยดง
จ าปา  6  ชุมชนบ้านดงจ าปา  2 ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลพบรุ ีรายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 40  ล าดับที่ 8 

      

 
    

4.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณซอยนิคม  1 พัฒนา  9  ชุมชน
บ้านนิคม  1  พัฒนา  หมู่ที่  3 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 176,905 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอย
นิคม 1 พัฒนา 9 ชุมชนบ้านนิคม  1พัฒนา ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
ก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 40  ล าดับที่ 9 
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5.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยนิคม 3 ชุมชนบ้านโคกตูม  1  
หมู่ที่  2  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 63,897 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอย
นิคม  3  ชุมชนบ้านโคกตูม 1 ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรี รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 35  ล าดับที่ 1 

      

 
    

6.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณซอยบ้าน นายปลด  พินิจรอบ  
ชุมชนบ้านสามพันตา หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 70,634 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอยบ้านนาย
ปลด  พินิจรอบ ชุมชนบ้านสามพันตาให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรี  รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่  1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 37  ล าดับที่ 4 

      

 
    

7.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณซอยบ้าน นายสมหมาย   
จ าปาดิบ  ชุมชนบ้านสามพันตา  หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 66,311 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอยบ้านนาย
สมหมาย จ าปาดิบ  ชุมชนบ้านสามพันตาให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดลพบุร ี รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1)พ.ศ. 2562  หน้าที่ 36  ล าดับที่ 3 
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8.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยยายม้อน ชุมชนบ้านโคกตูม  
3  หมู่ที่  2  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 45,771 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอยยายม้อน 
ชุมชนบ้านโคกตูม  3 ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
รายละเอียดตามท่ีการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 36  ล าดับที่ 2 

      

 
    

9.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณสามแยก ทางเข้าบ้านซับราง – 
กลางซอย  ชุมชนบ้านนิคม 3 หมู่ที่  9  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 148,598 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณสามแยกทางเข้า
บ้านซับราง – กลางซอย ชุมชนบ้านนิคม 3  ให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดลพบุร ี รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 41  ล าดับที่ 11 

      

 
    

10.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  บริเวณสี่แยก ซอยศูนย์ – กลางซอย
บ้านหนองเสาร์  ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 122,407 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณสี่แยกซอยศูนย์ –
 กลางซอยบ้านหนองเสาร์ ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา ให้กับการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 หน้าที่ 39  ล าดับที่ 7 
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11.ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย 
1 (สายจัตวา – สายโท) ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 403,591 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอย 1 สาย
จัตวา – สายโท ชุมชนบ้านหนองแกเตื่อยให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดลพบุร ีรายละเอียดตามที่การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีก าหนด   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) แก้ไข  
(ครั้งที่ 1)พ.ศ. 2562 หน้าที่ 38  ล าดับที่ 6 

      

 
 

งานสวนสาธารณะ รวม 1,447,000 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 501,500 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 501,500 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 441,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจ าปี  จ านวน  4  อัตรา  ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง  4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  
ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบด าเนินงาน รวม 920,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

1.ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น รถแบ็คโฮ รถแทรคเตอร์ 
และเครื่องจักรอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนไม้
ประดับ สวนหย่อม สวนสาธารณะ หรือสนามหญ้าของทางราชการ  และ
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4 – 6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000 – 120,000  กิโลเมตร  และการซ่อมกลางใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท 
 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมค่าวัสดุ  เช่น  ผงซักฟอก  สบู ่ น้ ายาล้างจาน  แปรง
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ท าความสะอาด  ไม้กวาดแข็ง  เข่งไม้กวาดอ่อน  เส้นเอ็นตัดหญ้า  ใบมีด
ตัดหญ้า  ขาตั้งเครื่องตัดหญ้า  หัวเทียน  จานยึดใบมีด  สายคันเร่ง  โซ่
เลื่อย บาร์เลื่อย  ชุดสตาร์ทเลื่อย  สายยาง  และวัสดุอ่ืนๆ  ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม  
ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ใบเลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่าง
มือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว  
ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ข้อต่อ ข้องอ กาว
ประสานท่อ เทปพันท่อ สายยาง อ่างผสมปูน สกัดหุ้มยาง และวัสดุ
อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์  
เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กระจกมองหลัง กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์สะท้อนแสงและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจาร
บี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ และวสัดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เคียว สปิงเกลอร์  
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป)  
กระชัง ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก  
หน้ากาก ปูองกันแก๊สพิษ สายยาง ต้นไม้ ดินปลูก กระถางปลูก สแลน ตา
ข่ายและวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  

งบลงทุน รวม 25,500 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 25,500 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
 

    
1.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 22,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว 
จ านวน  2  เครื่อง  เครื่องละ  11,000  บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้ 
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เครื่องยนต์แบบมือถือ  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  21  ซีซี  เครื่องยนต์ขนาด  
ไม่น้อยกว่า  0.8  แรงม้า  ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว 
ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน  
- ตั้งจ่ายตามราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

    
2.รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อจักรยาน จ านวน 3,500 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นลากพ่วง  2  ล้อจักรยาน จ านวน 1 
คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เพลารองรับ กระบะเป็นแบบชนิด  3   
เพลา  ขาตั้งรถเข็นเป็นแบบ ขาตั้งคู่  ล้อเข็นเป็นแบบล้อจักรยาน  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   

      

 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,183,860 บาท 
 

  
งบบุคลากร รวม 2,548,860 บาท 

 
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,548,860 บาท 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,342,100 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ 
พนักงานตามตามกรอบอัตราก าลังประจ าปี จ านวน 18 อัตรา ตั้งไว้ครบ 
12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 206,760 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 านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 3,935,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 2,570,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    

1.ค่าจ้างลอกท่อระบายน้ า จ านวน 70,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลอกท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขนย้ายขยะมูลฝอย จ านวน 700,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดรื้อ/ขนย้ายขยะมูลฝอย เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิม  พ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 



หน้า 137 จาก 172 
 

    
3.ค่าจ้างเหมาถมดิน - ฝังกลบ จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถมดินฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

4.ค่าจ้างเหมาท าป้าย จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าปูายสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารค่าจ้างเหมาแบ็คโฮ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว             
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน     
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

6.ค่าจ้างเหมาแรงงานประจ าบ่อขยะ จ านวน 96,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานประจ าบ่อขยะ จ านวน 1 คน (8,000x12) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

7.ค่าจ้างเหมาแรงงานประจ ารถขยะ จ านวน 240,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานประจ ารถขยะจ านวน 2 คน (2 x 10,000x 12)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

8.ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน จ านวน 9,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน
เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสาธารณะสถานต่างที่เทศบาลต าบลโคกตูม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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9.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

         -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ       
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

1.โครงการขยะทองค า จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรม
อบรม ให้ความรู้แก่ชุมชน โรงเรียน น าร่องในเขตเทศบาล เพ่ือด าเนินงาน
คัดแยกขยะจากต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดอุุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่131 ล าดับที ่1 

      

 
    

2.โครงการจัดการขยะอันตราย จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้
ความรู้และสนับสนุนในการจัดการขยะอันตราย จัดกิจกรรมจุดรับขยะ
อันตรายในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ค่าบริการก าจัดขยะอันตรายที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดอุุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 131 ล าดับที่ 3 

      

 
    

3.โครงการธนาคารขยะ จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ในการจัดอบรม
ให้ความรู้ในชุมชนหรือสถานศึกษาในการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มในการ
ด าเนินการธนาคารขยะ และสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการธนาคาร
ขยะโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 132 ล าดับที่ 6  
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4.โครงการรณรงค์การลด คดัแยก และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ  ในการจัด
กิจกรรมรณรงค์การลด การคัดแยก และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ ให้กับชุมชนสถานศึกษา น าร่องในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที ่131 ล าดับที ่2 

      

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 700,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นรถบรรทุกขยะ รถตกัหน้าขุดหลัง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 1,305,000 บาท 
 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หม้อ กระทะ กะละมังตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน และวัสดุอ่ืน  ๆทีส่ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม 
 ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก (เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาด
ผ้า น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประหา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไขควง ประแจ  
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัช  
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู  
สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า  
หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก  
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์  
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เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 700,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามัน 
เครื่อง ถ่าน ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

      

 
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ชุดเครื่องผ่าตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) แปลหามคนไข้ คีม
ถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง  
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เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์  
ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์
เลี้ยง เพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เคียว สปิงเกลอร์  
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป)  
กระชัง ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก  
หน้ากาก ปูองกันแก๊สพิษ และวัสดุอ่ืนๆ ทีส่ามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง  
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอและวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
  

งบลงทุน รวม 700,000 บาท 
 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 500,000 บาท 

 
   

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมแซม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที ่144 ล าดับที ่1 

      

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 
 

   
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน       

 
    

โครงการจัดซื้อที่ดินส าหรับทิ้งขยะ จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินในการขยายพ้ืนที่ทิ้งขยะในการรองรับการ
จัดการขยะมูลฝอย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที ่137 ล าดับที ่1 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,995,000 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,934,000 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,934,000 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 705,600 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 2 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,214,400 บาท 
 

      

  - เพ่ีอจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจ าปี จ านวน 5 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 14,000 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 านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 61,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
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และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรไทย 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง       (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,585,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,585,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,585,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

1.โครงการโคกตูมพ้ืนที่สีเขียว จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้และรณรงค์เพ่ือให้ชุมชนตระหนักในการดูแลด้าน
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สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ส าหรับจ่ายเป็นค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่134 ล าดับที ่5 

    
2.โครงการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าและทบทวน 
แผนชุมชนให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ- 
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่
การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ล าดับที่ 3 

      

 
    

3.โครงการจัดท าหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM BALL จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดท าหัวเชื้อจุลินทรีย์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 134 ล าดับที่ 8  
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4.โครงการต้นไม้ซับฝุ่น จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เพ่ือดูดซับฝุุนละออง จากเส้นทางการขนแร่ ในพ้ืนที่เขต
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 135 ล าดับที่ 10  

      

 
    

5.โครงการน้ าในคลองสวยด้วยมือเรา จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ละ
ลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพแหล่ง
น้ าสาธารณะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่134 ล าดับที ่6   

      

 
    

6.โครงการป่าเขียวในเมือง จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ จัดกิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะในเขต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่135 ล าดับที ่11  
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7.โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียส าหรับตรวจสุขาภิบาล
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่134 ล าดับที ่9   

      

 
    

8.โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 25,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ล าดับที่ 3  

      

 
    

9.โครงการรู้อยู่ รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ละ
ลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ล าดับที่ 4  

      

 
    

10.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จ านวน 30,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบเทศบาลต าบลโคกตูม ว่าด้วยกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลโคกตูม พ.ศ. 2544 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ล าดับที่ 1  
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11.โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ าทิ้งครัวเรือน จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ละ
ลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 134 ล าดับที่ 7 

      

 
    

12.โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จ านวน 10,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ล าดับที่ 2 

      

 
    

13.โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน จ านวน 900,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 116 ล าดับที่ 2  

      

 
    

14.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จ านวน 300,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ์  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 145 ล าดับที่ 2  

    
15.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา 
บริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 125 ล าดับที่ 1  

      

 
    

16.โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่133 ล าดับที ่1 
 

      

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,639,800 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 629,800 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 629,800 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 355,900 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
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-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 273,900 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 1,010,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
 

    
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
    

2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่
ค่าที่พัก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที ่118 ล าดับที ่1 

    
3.โครงการแข่งขันฟุตบอล"โคกตูมคัพ" (๕ คน, ๗ คน และ ๑๑ คน) จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันฟุตบอล 
โคกตูมคัพ 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)หน้าที่ 120 ล าดับที่ 8 

      

 
    

4.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่น
อ่ืนๆ และจังหวัด 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์
ยา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าที ่118 ล าดับที ่1 

      

 
    

5.โครงการฝึกอบรมทักษะภาคฤดูร้อน จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา ด้าน
ดนตรี ศิลปะ วัฒนะธรรมและการแสดงพ้ืนบ้าน ภาคฤดูร้อนหรือวันหยุด
หรือหลังเลิกเรียน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที ่119 ล าดับที ่7  
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6.โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุจัดท าสนาม เงินรางวัล  
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 119 ล าดับที่ 4  

      

 
    

7.โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ- 
อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที ่ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 107 ล าดับที่ 11  

      

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 440,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนาค่าปูายไวนิล ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าสนับสนุนขบวน
แห่ ค่าอาหารและน้ าดื่ม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 120 ล าดับที่ 10 
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2.โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าภัตตาหารและน้ าดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์  
ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 120 ล าดับที่ 9 

      

 
    

3.โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดอกไม้ธูปเทียน,ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา,ค่าปูายไวนิล, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 121 ล าดับที่ 13 

      

 
    

4.โครงการแห่เทียนพรรษา จ านวน 200,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแห่เทียนพรรษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าปูายไวนิล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการหล่อเทียนจ าน าพรรษา  
ค่าเช่าหรือคา่บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน   
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หน้าที ่118 ล าดับที ่3 
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 
 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    

โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี 2563 จ านวน 60,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรี จ านวน 60,000 บาท  
ในโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ประจ าปี 2563  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้าที่ 152 ล าดับที่ 1  
 

      

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 6,490,000 บาท 

 
  

งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
1.ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล เช่น จ้างเหมารถแบ็คโฮ รถ
แทรกเตอร์ รถบด รถเครน รถยก เครื่องแย็กปูนและเครื่องจักรกล
อ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

น้ า  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 
 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

 
      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน้เปลืองและ
วัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่จะตอ้งช าระพร้อม
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กับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
ใบเลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  
ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆท่อ
น้ าบาดาล ข้อต่อ ข้องอ กาวประสานท่อ เทปพันท่อ สายยาง อ่างผสม
ปูน สกัดหุ้มยางและวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 6,240,000 บาท 

 
   

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,240,000 บาท 
 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

1.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่  6 สามัคคี   
หมู่ที่  6  ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชนบ้านนิคม
หมู่ 6 สามัคคี ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร  สูง 15 เมตร จ านวน  
1  แห่ง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่99  ล าดับที ่69 

      

 
    

2.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านสระวัง ซอย 10 หมู่ที่  
15  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านสระ
วัง ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  สูง 15 เมตร  จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่99  ล าดับที ่67 
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3.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา  (ซอย  4)   
หมู่ที่  3 ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา
(ซอย 4) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่97  ล าดับที ่59 

      

 
    

4.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย  1)   
หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา
(ซอย 1)ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่97  ล าดับที ่58 

      

 
    

5.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่  4  
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านหนองแก
เตื่อย ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่97  ล าดับที ่60 

      

 
    

6.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที่  9  
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านหนอง
หอย ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร  สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่98  ล าดับที ่62 
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7.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่  8  
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านห้วยบง
สามัคคี ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที ่ 97  ล าดับที ่61 

      

 
    

8.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์ พัฒนา   
หมู่ที่  14  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 420,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  บริเวณชุมชนบ้านห้วย
เสาร์ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่98  ล าดับที ่66 

      

 
    

9.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่  6 สามัคคี   
หมู่ที่ 6 ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านนิคม
หมู่ 6 สามัคคี จ านวน 1 บ่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิ้ว (ก้น
บ่อ 4 นิ้ว) ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่97  ล าดับที ่57 

      

 
    

10.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านสระวัง  หมู่ที ่ 15   
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านสระวัง   
จ านวน 1 บ่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิ้ว (ก้นบ่อ 4 นิ้ว) 
ความลึก150 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่96  ล าดับที ่56 
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11.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย  4)   
หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา
(ซอย  4) จ านวน 1 บ่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิ้ว  
(ก้นบ่อ 4 นิ้ว) ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่95  ล าดับที ่51 

      

 
    

12.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา (ซอย 1)  
หมู่ที่  3  ต าบลโคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา
จ านวน 1 บ่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  6  นิ้ว (ก้นบ่อ 4 นิ้ว) 
ความลึก  150  เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
โคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่95  ล าดับที ่50 

      

 
    

13.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 4 ต าบล
โคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตื่อย จ านวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิ้ว (ก้นบ่อ 4 นิ้ว) ความลึก
150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่95  ล าดับที ่52 

      

 
    

14.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย หมู่ที ่ 9  
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
จ านวน 1 บ่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  6 นิ้ว (ก้นบ่อ 4 นิ้ว) 
ความลึก 150  เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล 
โคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่96  ล าดับที ่54 

      

 



หน้า 160 จาก 172 
 

    
15.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่  8   
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านห้วยบง
สามัคคี  จ านวน 1 บ่อ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  6  นิ้ว   
(ก้นบ่อ  4  นิ้ว) ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่96  ล าดับที ่53 

      

 
    

16.ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์พัฒนา หมู่ที่  14  
ต าบลโคกตูม 

จ านวน 360,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  บริเวณชุมชนบ้านห้วยเสาร์
พัฒนา  จ านวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากบ่อ  6  นิ้ว   
(ก้นบ่อ  4  นิ้ว) ความลึก 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลต าบลโคกตูมก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)หน้าที ่96  ล าดับที ่55 
 

      

 แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,016,100 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 346,100 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 346,100 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 346,100 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบด าเนินงาน รวม 670,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 
 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

      

 
    

2.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน จ านวน 100,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร 
แก่เด็กและเยาวชน ส าหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น จัดประชุมอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานของ
เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที ่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที ่126 ล าดบัที ่1 

    
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จ านวน 500,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร ส าหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าใช้จ่ายในการส่งเกษตรกร เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น จัดประชุมอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานของเกษตรกร
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 126 ล าดับที่ 2 

      

 
    

4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ส าหรับเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
(ครั้งที่ 1) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 1 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 708,500 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 397,500 บาท 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 397,500 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 359,520 บาท 
 

      

  - เพ่ือเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 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 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 37,980 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ครบ 12 เดือน 
-  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

      

 
  

งบด าเนินงาน รวม 311,000 บาท 
 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ส านักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานใน
ลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    
1.ค่าจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน จ านวน 70,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูลบ่อดักไขมัน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

2.ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อปูายประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายปิด
ปรับปรุง และปูายประชาสัมพันธ์การตรวจสัตว์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
    

3.ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ า ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟูา ประปา ท่อระบายน้ าและ
อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

4.ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงฆา่สัตว์ จ านวน 50,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงฆ่าสัตว์
และอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 
    

5.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท ากิจการต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นเครื่องตัดหญ้า ปั้มน้ า อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงฆ่าสัตว์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

 
   

ค่าวัสดุ รวม 51,000 บาท 
 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟูา เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูาหลอดไฟฟูา เข็มขัดรัด
สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ ส าหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร  
ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 
 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง 
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 ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา  
หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง  
ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน  
และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ไม้ต่างๆ ฆ้อน คีม ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส้ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
(เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สว่าน โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ 
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  
ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
ท่อน้ าบาดาล และวัสดุอ่ืนๆ ทีส่ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 3,000 บาท 

 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายที่จะ 
ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน 
ก๊าส และวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค 

      

 
   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 3,000 บาท 
 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายที่
จะต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นชุดเครื่องผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) แปลหามคนไข้ คีมถอฟัน เครื่องวัด
น้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าลีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน 
น้ ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ
กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยง เพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ หลอดเอกซเรย์และวัสดุอ่ืน  ๆที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

 
   

ค่าไฟฟ้า จ านวน 70,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลโคกตูม 

 
      

 แผนงานงบกลาง 
 

 
งบกลาง รวม 50,451,000 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 50,451,000 บาท 
 

   
งบกลาง รวม 50,451,000 บาท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 924,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพ่ิมของพนักงานจ้างโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 และหนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 40,000 บาท 
 

      

  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561 เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย  
เจ็บปุวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง  
โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี  

      

 
   

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 1,000,000 บาท 
 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา

เทศบาลต าบลโคกตูม 
      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 36,961,200 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี  
บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินไว้กับเทศบาลฯไว้แล้ว
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แโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได จ านวน 4,693 คน   
เป็นเงิน 36,961,200 บาท แยกเป็นช่วงอายุ  ดังนี้         
-  อายุ 60 – 69 ปี จ านวน 2,897 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน  
เป็นเงิน 20,858,400 บาท         
-  อายุ 70 – 79 ปี จ านวน 1,159 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน    
เป็นเงิน 9,735,600 บาท     
-  อายุ 80 – 89 ปี จ านวน 532 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน     
เป็นเงิน 5,107,200 บาท         
-  อายุ 90 ปี ขึ้นไป จ านวน 105 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน    
เป็นเงิน 1,260,000 บาท         
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่122 ล าดับที ่1        

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 7,161,600 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความ
พิการไว้กับเทศบาลฯ แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ
คนละ 800 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 25 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2557) จ านวน 746 คนๆ ละ800 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 7,161,600 
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที่ 122 ล าดับที่ 1      

      

 
   

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 102,000 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่อย่างยากจน หรอืถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยผู้ปุวย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง
12 เดือน จ านวน 17 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือนเป็นเงิน 102,000 บาท 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561 – 2565)หน้าที ่122 ล าดับที ่1        
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ส ารองจา่ย จ านวน 700,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ ว 667  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

      

 
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
 

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ต ารวจและค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับโดยตรงในเขตเทศบาล  
เช่น สัญญาณไฟ ทาสีตีเส้น จราจร ฯลฯ ซึ่งค านวณตั้งจ่ายจากค่าปรับ
ผู้กระท าผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

      

 
    

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 223,700 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ตามข้อบังคับสันนิบาต ฯ ข้อ 16 ค านวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
(ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนประเภท) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงดังกล่าว แต่ไม่เกิน  
750,000 บาท ค านวณจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ปี2561)  
เท่ากับ 133,893,759.17 บาท คูณด้วยร้อยละ1/6 เป็นเงิน223,602.58
บาท ตั้งไว้ 223,700 บาท  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือ ที ่มท 0808.2/2385  
ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 

      

 
    

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ านวน 533,500 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นฯเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลโคกตูม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค านวณจาก
ประชากร ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 เท่ากับ
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23,707 คน คูณ 45 บาท รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ เป็นเงิน
1,066,815 บาท เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณสมทบตามหลักเกณฑ์ฯร้อย
ละ 50 ของเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ เป็นเงิน 533,407.50 บาท 
ตั้งไว้ 533,500 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 

   
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 70,000 บาท 

 
      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ตายในระหว่าง 
รับราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี้ 

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 2,562,800 บาท 
 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน     
ท้องถิ่น (กบท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในอัตราร้อยละ 2  
ของประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมรายได้ 
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงินอุดหนุนจาก 
รัฐบาล) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประมาณการรายรับ  
(ไม่รวมรายได้พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/ผู้บริจาค และเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 128,138,000 บาท ส่งสมทบในอัตรา 
ร้อยละ 2 (128,138,000 x 2% = 2,562,760) ตั้งไว้ 2,562,800  
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 28  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2559 และหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 

      

 
   

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 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 
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เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 85,000 บาท 

 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน และมีสิทธิ
ได้รับเงินบ าเหน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2 542และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 

      

 
                   


