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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลโคกตูม 
อำเภอ เมืองลพบุร ี  จังหวัดลพบุร ี

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 205,500,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 24,643,780 บาท 
  งบบุคลากร รวม 12,129,780 บาท 
   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,671,000 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 1,133,300 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรเีดือนละ 45,000 บาท 
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 540,000 บาท และรองนายกเทศมนตร ี
จำนวน 2 คน เดือนละ 24,720 บาท ตอคน จำนวน 12 เดอืน  
เปนเงิน 593,280 บาท 

      

   เงินคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก จำนวน 270,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจำตำแหนงของนายกเทศมนตร ี
เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 2 คน เปนเงิน 162,000 บาท 

      

   เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 270,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพเิศษของนายกเทศมนตร ี
เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จำนวน 12 เดือน  
จำนวน 2 คน เปนเงิน 162,000 บาท 

      

   เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 324,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดอืนละ 15,750 บาท  
จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 189,000 บาท และเงินคาตอบแทน 
รายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด  
จำนวน 1 คน เดือนละ11,250 บาท จำนวน 12 เดือน 
เปนเงิน 135,000 บาท 

      

   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 1,673,700 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา 
เทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 24,720 บาท จำนวน 12 เดือน 
เปนเงิน 296,640 บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน 
เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 12 เดือน เปนเงิน 243,000 บาท 
และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 6 คน เดือนละ 15,750 บาท 
เปนเงิน 1,134,400 บาท 

      



หน้า 2 จาก 140 

 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 8,458,780 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,850,180 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจำป จำนวน 15 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลงั 3 ป (พ.ศ.2561–2563) ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 218,400 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนงของปลัดเทศบาล รองปลัด 
เทศบาล และหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 314,400 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล (2) 
หัวหนาสำนกัปลัดเทศบาล หัวหนาฝายอำนวยการ หัวหนาฝายปกครอง
และหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   คาจางลูกจางประจำ จำนวน 300,600 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจำ พรอมทั้งเงินปรับปรงุคาจาง    
ประจำป จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป(พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 1,667,200 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทัง้เงินปรับปรุง  
คาตอบแทนประจำปจำนวน 11 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลงั 3 ป (พ.ศ.2561 – 2563)ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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  งบดำเนินงาน รวม 11,717,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 1,073,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 630,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิศษอันมลีักษณะเปน
เงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหกบัพนักงานเทศบาล  
พนักงานครเูทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาลูกจางประจำ และ
พนักงานจางในสงักัดที่มสีิทธิไดรบัตามหลักเกณฑฯจำนวน 550,000 บาท 
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนกังานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม  
คาพาหนะ คาตอบแทนการออกขอสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก  
คาการตรวจคำตอบหรือจายเปนเงินคาตอบแทนอื่นๆ ทีม่ีสทิธิได  
จำนวน 50,000 บาท         
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
คัดเลือกพนักงานลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555  
หรือหนังสืออื่นที่เกี่ยวของ 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งให
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
จำนวน 30,000 บาท 
    - เปนไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ. 2560  
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที ่กค 0402.5 
/ว85 ลงวันที ่6 กันยายน 2561 เรื่อง หลกัเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ  
- เปนไปตามหนงัสืออำเภอเมืองลพบุร ีดวนที่สุด ที ่มท 0023.7 
/3739 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

   คาเบี้ยประชุม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสภาเทศบาล เชน 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ 
แปรญัตต ิฯลน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  
เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุกา นายกเทศมนตร ี 
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ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีและการจายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ  
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (คชก.)  
    - เปนไปตามพระราชบัญญัตกิารเชาที่ดินเพื่อการเกษตร
พ.ศ. 2524 มาตรา 18 วรรคสาม  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผิดทาง
ละเมิดและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
     - เปนไปตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ.2539  
    - เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที ่กค 0406.4/
ว 38 ลงวันที ่28 เมษายน 2558  
- เพื่อจายเปนคาสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น  
    - เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจายเงนิสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการ พ.ศ. 2536  
    - เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.1/ ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546  
เรื่อง การจัดทำทะเบียนกรรมการสอบสวนทางวินัย พนกังานสวนทองถิ่น
และการจายเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
พนักงานสวนทองถิ่น 
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลดวย 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   คาเชาบาน จำนวน 288,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที ่12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสือสัง่การตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิเบิกไดตามระเบียบวาดวยการนี้  
หนังสือสัง่การตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      

   คาใชสอย รวม 7,212,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร จำนวน 150,000 บาท 

      

  

- คาจางเหมาดูแลระบบงานทะเบียนราษฎร 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

      

    2. คาจางเหมาทำความสะอาด จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

    3. คาจางเหมาบุคคลภายนอกตำแหนงพนักงานขบัรถยนตของเทศบาล
ตำบลโคกตูม 

จำนวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลขับรถยนตของเทศบาลตำบลโคกตูม  
จำนวน 1 คน จำนวน 96,000 บาท (8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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    4. คาจางเหมาบุคคลภายนอกบันทึกขอมูลบุคลากรทองถิ่น จำนวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลบันทึกขอมูลบุคลากรทองถิน่  
จำนวน 1 คน จำนวน 96,000 บาท (8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

    5. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร 
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลกัเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
  

    

    6. คาเชาทรัพยสิน จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- คาเชาทรัพยสินและวสัดุอุปกรณและคาจางเหมาบรกิารตางๆ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- คาเลี้ยงรบัรอง  
      - เพือ่จายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตาง ๆ ของเทศบาล  
เชน การประชุมสภาทองถิ่น หรอืคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ไดรบัการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น กบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตลอดจนการประชมุตาง ๆ  
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯเพื่อจายเปนคาอาหารคาเครื่องดื่มตาง ๆเครื่องใช
ในการเลี้ยงรับรอง และคาบรกิารอื่น ๆ ซึง่จำเปนตองจายเกีย่วกับการ
รับรอง  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ 2563  จำนวน 50,000 บาท 
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- คารับรองในการตอนรบับุคคล หรือคณะบุคคล 
    - เพื่อจายเปนคารบัรองในการตอนรบับุคคล หรือคณะบคุคลที่มา
นิเทศตรวจเยี่ยม หรือศกึษาดูงาน ฯลฯ เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครือ่งดืม่  
คาของขวัญ คาเครื่องพิมพเอกสาร และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึง่จำเปนตองจายเกี่ยวกบั
การรบัรอง หรือตอนรบับุคคล หรอืคณะบุคคลทีม่าตรวจเยีย่มหรอืศึกษา
ดูงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2563 จำนวน 50,000 บาท  

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 350,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

      

    2. โครงการปกปองสถาบันและปรองดองสมานฉันท จำนวน 70,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปกปองสถาบนัและ
ปรองดอง สมานฉันท โดยมีคาใชจายประกอบดวย การจัดนทิรรศการ  
คาเครื่องดื่มและกจิกรรมตาง ๆ ตามโครงการปกปองสถาบนัและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 100 ลำดบัที ่1  

      

    3.โครงการฝกอบรมสัมมนาและดูงานของเจาหนาที่ทองถ่ิน จำนวน 450,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานในราชอาณาจักร  โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวิทยากร   
คาจัดสถานที ่คาอาหาร คาของที่ระลึก คาจัดพิมพเอกสาร คาจางเหมา
ตามโครงการและคาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) หนาที ่138  
ลำดับที ่10 
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    4. โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวน 3,000,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการเลือกตัง้นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675    
ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรยีมการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเตมิ
ถึง ฉบบัที ่14 พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น หรอืผูบรหิารทองถิ่น พ.ศ.2562 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ (ครัง้ที่ 5) 
หนาที ่13 ลำดบัที ่1  

      

    5. โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันคลายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา
บริการ ทำบญุ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ รวมถงึการจัดกจิกรรมวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพฯ และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่101 ลำดับที่ 7  

      

    6. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) จำนวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว (รัชกาลที ่10)โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาจางเหมาบริการ  ทำบุญ  เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ รวมถึงการจัดกจิกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่100 ลำดับที่ 2    

      

    7. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสริิกิต ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง (วันแมแหงชาติ) 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
(วันแมแหงชาติ)โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา
บริการ ทำบญุ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ รวมถงึการจัดกจิกรรมเฉลิมพระ
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ชนมพรรษาฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 101 ลำดบัที ่4   

    8. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสทุิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

จำนวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ีโดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบริการ ทำบุญ เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ รวมถึง
การจัดกจิกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย 
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 100 ลำดับที ่3  

      

    9. โครงการวันเทศบาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันเทศบาลโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  การจัดพิธีสงฆ  ทำบุญ  เลี้ยงพระ คาจัดนิทรรศการและ 
กิจกรรมตาง ๆ  คามโครงการวันเทศบาล และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  
หนาที่ 138 ลำดบัที ่8  

      

    10.โครงการวันปยมหาราช จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันปยมหาราช โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายในการจัดงานและจัดกจิกรรมตาง ๆ   
ตามโครงการวันปยมหาราช และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 101 ลำดบัที ่5  

      

    11.โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันสวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตรโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาบรกิารทำบุญ  
เลี้ยงพระ จัดพิธีสงฆ รวมถงึการจัดกจิกรรมวันสวรรคตฯ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปน  
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 101 ลำดบัที ่6       

    12.โครงการสงเสริมการทองเที่ยวทุงทานตะวัน ประจำป 2564 จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
ทุงทานตะวันประจำป 2564  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาประชาสมัพันธ คาจัดสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาจัดซื้อเมล็ดพันธุทานตะวัน คาเตรียมพื้นทีป่ลกูทานตะวัน และ
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
หนาที่ 123 ลำดบัที ่1   

      

    13.โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม สำหรบัผูบริหารสมาชิก พนักงาน
และลูกจางเทศบาล 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
สำหรับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจางประจำ  
และพนักงานจางโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร คาจัดสถานที ่ 
คาอาหาร คาจัดพิมพเอกสาร และคาจางเหมาตามโครงการและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  
หนาที่ 139 ลำดบัที ่11   

      

    14.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงาน ประจำป 2564 
เทศบาลตำบลโคกตูม 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานในราชอาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร คา
จัดสถานที ่คาอาหาร คาของที่ระลึก คาจัดพมิพเอกสาร คาจางเหมาตาม
โครงการและคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ำเปน 
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที ่4) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่4 ลำดับที ่1 
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   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถ   
ใชงานไดตามปกติ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค   

      

   คาวัสด ุ รวม 1,592,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลอืง และวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล  
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชนหนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็กไมบรรทัดเหล็กกรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ  
ตรายาง ขาต้ัง(กระดานดำ)ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครือ่งเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายช่ือสำนักงานหรือ 
หนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ มูลี ่มานปรบัแสง  
(ตอผืน)พรม (ตอพื้น) นาิกาตั้งหรือแขวน พระพทุธรูป พระบรมรปู
จำลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ  
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว ชอลก สมุด ซอง
เอกสาร ลวดเยบ็กระดาษ กาว ชอลก สมุด ซองเอกสาร ตลบัผงหมกึ  
น้ำหมึกปริ้นท เทป พีวีซ ีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข  
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญช ี 
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพสำลี ธงชาต ิสิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้หรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหบีหอ น้ำมัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ำด่ืมสำหรบับริการ
ประชาชนในสำนักงาน และวัสดอุื่น  ๆทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  
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สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลกูถวย
สายอากาศ รีซสีเตอร มูฟวิ่ง คอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุเครื่องรบั 
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดอุื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน หมอ กระทะ กะละมงั  
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ำ จานรอง ถวย ชาม ชอนสอม  
กระจกเงา โองน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา  
รวมถึงหมอหงุขาวไฟฟา กระติกน้ำรอน กระตกิน้ำแข็ง ถังแกส เตา  
ผงซกัฟอก สบู น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปทูีน่อน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปโูตะ น้ำจืดทีซ่ื้อจากเอกชน และวสัดุอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุกอสราง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมตางๆ ฆอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  
เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน ตลบั
เมตร ลกูดิ่ง) สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ำมันทาไม ทิน
เนอร ส ีปนูซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สงักะส ีตะปู  
เหล็กเสน แปลงทาสี ปูนขาว ทอน้ำและอปุกรณประหา ทอตางๆ ทอน้ำ
บาดาล และวัสดอุื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคครัช กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ยางรถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกร ูสายไมล  
เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทยีน  
แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนริภัย  
และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรงุหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตม น้ำมันเชื้อเพลงิ  
น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมัน 
เครื่อง ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746  
ลงวันที ่1 กมุภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป  
พูกัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป,แผนซีด)ี  
รูปสีหรือขาวดำ ที่ไดจากการลางอัดขยาย ภาพถายดาวเทียม  
และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลูอุปกรณ
บันทึกขอมลู (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk ,  
Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทึก 
ขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบลิ หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board )เมนบอรด  
(Main Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip ) เชน Ram คัดซีทฟตเดอร  
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผนวงจรอิเล็กทรอนกิส (Card) เชน Ethernet Card ,Lan Card, 
 Anti Virus Card , Sound Card เปนตน เครื่องอานและบนัทึกขอมลู
แบบตาง ๆ เชน แบบดสิเกตต (Diskette) แบบฮารดดสิต (Hard Disk)
แบบซีดรีอม(CD –ROM)แบบออพติคอล (Optical) และวสัดุอื่นๆ 
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุอ่ืน จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน มเิตอรน้ำ – ไฟฟาตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกส หัววาลว เปด – ปดแกส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรือ่ง การปรับปรงุ 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   คาสาธารณปูโภค รวม 1,840,000 บาท 
   คาไฟฟา จำนวน 1,500,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค
เทศบาล อาคารพัสด ุและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

      

   คาบริการโทรศัพท จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทใชในสำนักงานเทศบาล รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการใช
บริการ เชน คาบำรุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ 

      

   คาบริการไปรษณยี จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย เชน คาฝากสง คาโทรเลข  
คาธนาณัต ิคาซื้อดวงตราไปรษณีย ในกิจการของเทศบาล 

      

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการสือ่สารและโทรคมนาคม คาใชจายเกีย่วกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารตางๆ  

      

  งบลงทุน รวม 772,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 572,000 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    1.โทรศัพทมือถือประจำตำแหนงปลัดเทศบาล จำนวน 45,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทมือถือประจำตำแหนงปลัดเทศบาลตำบล
โคกตูม โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
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1. หนาจอแสดงผลกวาง 6.5 นิ้ว 
2. รองรบั Face ID หรือระบบการสแกนใบหนา 
3. รองรบัการชารจแบบไรสาย และระบบชารจเร็ว 
4. RAM 4 GB / ROM 64 / 256 / 512 GB 
5. หนวยประมวลผล CPU ความเร็วไมนอยกวา 2.65 GHz 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ  
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่เคย
ซื้อ เพื่อใหพนักงานมีครุภัณฑใชในการปฏบิัติงาน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไดดีข้ึนได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    2.พรมทอ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรมทอ ปูพื้นอาคารอเนกประสงคเทศบาลตำบล
โคกตูม พื้นที่ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร โดยใชเครื่องจักรธรรมดา  
ไมเห็นรอยตอ ดักฝุนกรวดทราย อายกุารใชงาน 7-10 ป 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ  
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่เคยซื้อ  
เพื่อใหพนกังานและประชาชนมีครุภัณฑใชในและอาคารอเนกประสงค
เทศบลตำบลโคกตูม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่20 ลำดับที ่26  

      

   ครุภัณฑการเกษตร       
    เครื่องกรองน้ำ จำนวน 66,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับกำจัดคราบหินปูน สาร
กรอง CF3 อัตราการกรอง : 1,000 ลิตร/ช.ม. (แรงดันน้ำ 2 Bar)  
ขนาด (mm) : 360 (ก) x 585 (ย) x 1,100 (ส) ปรมิาณ
ไฟฟา : 220/240 V.1 เฟต สารกรอง CF3 และเกลอื 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่เคยจัดซื้อ
อยางประหยัด เพื่อใหประชาชนมีครุภัณฑใช เพื่อเพิ่มการบริการที่มี
ประสิทธิภาพใหกบัประชาชนและพนักงานไดดีข้ึนไป 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที ่5) พ.ศ.2563 และ 2564 หนาที่ 18 ลำดับที่ 14 
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   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
    1.เครื่องคอมพิวเตอร All In One จำนวน 46,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มหีนวยความจำแบบ Cache Memory  
รวมในระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดงันี้  
1) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลักทีม่ี
ความสามารถในการใชหนวยความจาแยกจากหนวยความจาหลักขนาดไม
นอยกวา 2 GB  
2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใชหนวย
ความจาหลกัในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  
- มหีนวยความจาหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจไุมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  
250 GB จำนวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอื
ภายนอก (External) จำนวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 

      

    2. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เปนอปุกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier 
และ Scanner ภายในเครือ่งเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 
18 หนาตอนาท ี(ppm) 
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- มีความเร็วในการพิมพสสีำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 
18 หนาตอนาท ี(ppm) 
- มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และส)ี ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสำเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 
1 ชอง หรอืสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b,g,n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4 ,Letter,Legal และ Custom 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 

   คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       
    คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมเชน เครื่องจกัรกล ยานพาหนะ เปนตนถึงคาซอมบำรงุตามปกติ
หรือคาซอมแซม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที ่137  
ลำดับที ่1 

      

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 200,000 บาท 
   คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       
    คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของสิง่กอสรางซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบำรุงตามปกตหิรือคาซอมกลาง 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอเมือง
ลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 25,000 บาท 
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- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานทีก่ลาง) อำเภอเมืองลพบุร ี(สำนักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นอำเภอเมอืงลพบรุี) จงัหวัดลพบรุี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   จำนวน 25,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)หนาที่ 151  
ลำดับที ่2  

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,813,951 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,163,951 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 3,163,951 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,540,760 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำป จำนวน 7 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 121,200 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนงของ ผูอำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน และเงินเพิ่ม พ.ต.ก. ตำแหนงนิติกรตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 103,200 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน หัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน และหัวหนาฝายบริการและ
เผยแพรวิชาการ ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 396,791 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางประจำป พรอมทั้งเงินปรับปรงุ
คาตอบแทนประจำป จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป  
(พ.ศ. 2561 - 2563) ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 2,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,701,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 178,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลดวย  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   คาเชาบาน จำนวน 168,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที ่12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสือสัง่การตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้หนังสือสั่ง
การตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 
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   คาใชสอย รวม 1,378,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจัดทำและเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิารไดแก คาถายเอกสาร เขาเลม
ทำปกหนังสือตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร(รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทย ุกระจายเสียง  
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพมิพตางๆ ปายประชาสัมพันธ และสื่อ
ประชาสมัพันธตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

      

    2. คาจางแรงงานพนักงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน จำนวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานพนกังานดานวเิคราะหนโยบายและแผน  
จำนวน 1 คน จำนวน 96,000 บาท(8,000 บาท x 12 เดอืน x 1 คน) 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

    3. คาจางเหมาแรงงานพนักงานดานนิติกร จำนวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาดานงานนิติการ  ของเทศบาลตำบล 
โคกตูม จำนวน 1 คน  จำนวน 96,000 บาท  
(8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

    4. คาจางเหมาแรงงานพนักงานดานประชาสัมพันธ จำนวน 96,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานพนักงานดานประชาสัมพนัธ  
จำนวน 1 คน จำนวน 96,000 บาท (8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน) 
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
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ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

    5. คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินการชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหม
ทดแทน ตามคำพิพากษาของศาล หรือคำสัง่จายตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2559  
และคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาปวยการพยาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

      

    6. คาใชจายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 150,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายในการ
บรหิารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่สุด มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ รายจายประจำป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- คาเลี้ยงรบัรอง  
      - เพือ่จายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ  เชน คาอาหารคา
เครื่องดืม่ตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบรกิารอืน่ๆ  
ซึ่งจำเปนตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรบัรอง  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563  
- คาใชจายในการประชุม  
     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
ตามปกต ิ
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

      

   คาวัสด ุ รวม 145,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลอืง และวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล  
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชนหนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็กไมบรรทัดเหล็กกรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ  
ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครื่องเยบ็กระดาษ กญุแจ  
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปาย 
ชื่อสำนักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ 
มูลี ่มานปรับแสง (ตอผืน)พรม (ตอพื้น) นาิกาตั้งหรือแขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก  
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ  
น้ำหมึกปริ้นท เทป พีวีซ ีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข  
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญช ี 
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพสำลี ธงชาต ิสิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้หรือ
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหบีหอ น้ำมัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ำด่ืมสำหรบับริการ
ประชาชนในสำนักงาน และวัสดอุื่น  ๆทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน 

      



หน้า 24 จาก 140 

 

ไฟฟา มาตรสำหรบัตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  
สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลกูถวย
สายอากาศ รีซสีเตอร มูฟวิ่ง คอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด 
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับ
วิทย ุเครือ่งรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ดอกลำโพง  
แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตางๆ แผงบงัคับทางไฟ และวัสดุอื่นๆ  
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคครัช กระจกโคงมน  
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  
ยางรถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกร ูสายไมล เพลา ฟลมกรองแสง  
เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลชั  
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจาย  
ลอ ถงัน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลบัลกูปน  
กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนริภัย และวัสดุอื่นๆ  
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตม น้ำมันเชื้อเพลงิ  
น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ี 
น้ำมันเครื่อง ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ  ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม  
กระเปาใสกลองถายรปู พูกัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร ฟลม  
เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,  
วีดีโอเทป,แผนซีด)ี รูปสีหรือขาวดำ ที่ไดจากการลางอัดขยาย  
ภาพถายดาวเทียม และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลูอุปกรณ
บันทึกขอมลู (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk ,  
Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทึก 
ขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง  
สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดรีอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board) เมนบอรด (Main  
Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip ) เชน Ram คัดซทีฟตเดอร  
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร 
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อิเลก็ทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card ,Lan Card , Anti Virus  
Card , Sound Card เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตาง ๆ เชน แบบดสิเกตต (Diskette) แบบฮารดดสิต (Hard Disk) 
แบบซีดรีอม (CD – ROM) แบบออพติคอล (Optical) และวัสดุอื่นๆ 
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุอ่ืน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน มเิตอรน้ำ – ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกส หัววาลว เปด – ปดแกส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายใน
ประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 949,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 949,000 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    1. เกาอี้พนักพิงสูง จำนวน 4,500 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพงิสงู หุมดวยหนงั PVC มทีี่ทาว
แขน  จำนวน 1 ตัว  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ  
  บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
  ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่ 
  เคยซื้ออยางประหยัด เพื่อใหพนกังานและประชาชนมีครุภณัฑใชใน   
  การปฏิบัติงาน สามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานและการ    
  ใหบริการประชาชนของพนักงานเทศบาลใหดีข้ึนได 
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    2. ตูเหล็ก 2 บานทึบ จำนวน 11,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บานทึบ (มอก.) จำนวน 2 ตู  
ราคาตูละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 11,000 บาท  
- มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามบญัชีราคามาตราฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 

      

    3. โตะทำงานเหล็ก จำนวน 11,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก 5 ฟุต  มลีิ้นชักดานขาง  
2 ขาง ตรงกลางม ี1 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 11,000 บาท  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
   ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซือ้ในราคาทองตลาดหรือราคาที ่
   เคยซือ้อยางประหยัด เพื่อใหพนักงานและประชาชนมีครภุัณฑใชใน  
   การปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ 
   ใหบริการประชาชนของพนักงานเทศบาลใหดีขึ้นได 

      

   ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ       

    

1. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด  
(พรอมติดตั้ง) ชุมชน พล.รพศ.1 หมูท่ี 8 ตำบลนิคมสรางตนเอง  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 37,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและ
อุปกรณ จำนวน 1 ชุด (พรอมติดตั้ง)ใชสำหรับติดต้ังที่ชุมชน พล.รพศ.
1 หมูที่ 8 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุ ี
(ติดต้ังเพิม่เติมจากของเดิม) ประกอบดวย   
1.  สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 700 เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เปนสายลำโพงดรอบวาย  มีสายสลงิ Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line  
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt  จำนวน 11 ตัว คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
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3.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน จำนวน  1 ตัว คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจาก 
ไฟกระชาก 
 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดิน และพวงสายไฟไปตอ
กับนอต (รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่25 ลำดับที ่6 

    

2. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด  
(พรอมติดตั้ง) ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมูที่ 3 ตำบลนิคมสรางตนเอง 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 303,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและ
อุปกรณ จำนวน 1 ชุด (พรอมติดตั้ง) 
ใชสำหรบัติดตั้งที่ชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมูที ่3 ตำบลนิคมสราง
ตนเอง อำเภอเมืองลพบุร ีจงัหวัดลพบรุ ี
เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด ประกอบดวย 
1.  สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 7,000 เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เปนสายลำโพงดรอบวาย มสีายสลงิ Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line 
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt     จำนวน  23  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยนูิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
 3.  Power Mixing Amprifier 2,000W    จำนวน  1  ตัว 
(มี Matching-Line, Mixer, tuner ในตัว) คุณลักษณะ 
 -  Power Mixing Amprifier ขนาดไมนอยกวา 2,000W  
    (ม ีMatching-Line, Mixer, tuner ในตัว) 
 -  Power Requirements AC 200 – 240V/50 – 60Hz  
 -  ตอบสนองความถี ่20Hz – 20kHz หรือดกีวา 
 -  เปนเครื่องขยายเสียงมอสเฟท มีพัดลมในตัว 
 -  มี USB PORT ม ีSD CARD และมีวิทย ุAM/FM 
 -  สามารถปรับเสียง ทุม กลาง แหลม ได  
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4.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน  จำนวน  8  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟกระชาก 

      

  

 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดิน และพวงสายไฟไปตอ
กับนอต 
5.  DVD Player  จำนวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะ 
 -  เครื่องเลนดีวีดี รองรับการเลนแผน CD/CD-
R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP3 
 -  มีชองตอ USB ที่ดานหนา รองรับการเลนเพลง 
 -  มีชองตอไมค ไมนอยกวา 2 ชอง  
 -  มีรีโมทคอนโทรล 
6.  Dynamic Microphone พรอมขาตั้ง จำนวน  1  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เปนไมโครโฟนประเภทไดนามิค 
 -  สายไมโครโฟนความยาว ไมนอยกวา 4.5 เมตร 
 -  มีสวิทซเปด - ปด 
 -  ขาต้ังไมโครโฟนตั้งโตะ แบบของอ พรอมฐานกลมสีดำ เหล็กหลอ 
7.  ตู Rack จำนวน  1  ตู 
  คุณลกัษณะ  ดังนี ้
   -  เปนตูแร็ค ขนาด 13 U 19 นิ้ว หรือมากกวา 
   -  ประตูเปดออกไดทัง้ดานหนาและดานหลัง  
   -  ตัวตูทำจากวัสดุแข็งแรงคงทน 
   -  สามารถปดลอคกุญแจได 
  (รายละเอียดตามแผนทีท่ี่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่4) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่9 ลำดับที ่6 

      

    

3. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด  
(พรอมติดตั้ง) ชุมชนบาน มทบ.13  หมูท่ี 8 ตำบลนคิมสรางตนเอง  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 64,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและ
อุปกรณ จำนวน 1 ชุด (พรอมติดตั้ง)ใชสำหรับติดต้ังที่ชุมชนบาน มทบ.
13  หมูที ่8 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมืองลพบุร ีจงัหวัดลพบุร ี
(ติดต้ังเพิม่เติมจากของเดิม) ประกอบดวย   
1.  สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 1,000 เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เปนสายลำโพงดรอบวาย  มีสายสลงิ  Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
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 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line  
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt  จำนวน  23  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
3.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน จำนวน  2  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดนิ และพวงสายไฟไปตอกับนอต 
  (รายละเอียดตามแผนทีท่ี่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่25 ลำดับที ่7 

    

4.  จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 
(พรอมติดตั้ง) ชุมชนบานซบัเสือแมบ  หมูท่ี 10 ตำบลนิคมสรางตนเอง 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 37,900 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและ
อุปกรณ จำนวน 1 ชุด (พรอมติดตั้ง) ใชสำหรบัติดตั้งที่ชุมชนบานซับเสอื
แมบ  หมูที ่10 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมืองลพบรุ ีจงัหวัดลพบุร ี
(ติดต้ังเพิม่เติมจากของเดิม) ประกอบดวย   
1.  สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว 1,000  เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เปนสายลำโพงดรอบวาย  มีสายสลงิ  Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line 
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt  จำนวน  4  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
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 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
3.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน  จำนวน  2  ตัว คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟกระชาก 
 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดิน และพวงสายไฟไปตอ
กับนอต (รายละเอียดตามแผนที่ทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่25 ลำดับที ่8 

    

5. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 
(พรอมติดตั้ง) ชุมชนบานดงจำปา 1 หมูท่ี 1 ตำบลนิคมสรางตนเอง  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 13,800 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและ
อุปกรณ จำนวน 1 ชุด (พรอมติดตั้ง) ใชสำหรบัติดตั้งที่ชุมชนบานดง
จำปา 1 หมูที ่1 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมืองลพบุร ีจังหวัดลพบรุ ี
(ติดต้ังเพิม่เติมจากของเดิม)  ประกอบดวย   
1.  สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว  200  เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เปนสายลำโพงดรอบวาย  มีสายสลงิ  Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line 
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt  จำนวน  5  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
3.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน จำนวน  1  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟกระชาก 
 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดิน และพวงสายไฟไปตอ
กับนอต (รายละเอียดตามแผนที่ทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่24 ลำดับที ่4 
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6. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด 
(พรอมติดตั้ง) ชุมชนบานรักโคกสะอาด  หมูท่ี 11 ตำบลนิคมสรางตนเอง  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ  
จำนวน 1 ชุด (พรอมติดตั้ง) ใชสำหรับติดตั้งที่ชุมชนบานรักโคกสะอาด  
หมูที ่11 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมืองลพบุร ีจงัหวัดลพบรุ ี
(ติดต้ังเพิม่เติมจากของเดิม) ประกอบดวย   
1.  สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมีสลิง ความยาว  700  เมตร  
คุณลักษณะ 
 -  เปนสายลำโพงดรอบวาย  มีสายสลงิ  Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line  
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt  จำนวน  6  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
3.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 
 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดิน และพวงสายไฟไปตอ
กับนอต (รายละเอียดตามแผนที่ทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่26 ลำดับที ่9 

      

    

7. จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ จำนวน 1 ชุด  
(พรอมติดตั้ง) ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี หมูท่ี 8 ตำบลนิคมสรางตนเอง 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 241,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใชสายและอุปกรณ  
จำนวน 1 ชุด (พรอมติดต้ัง)ใชสำหรับติดต้ังที่ชุมชนบานหมู 8 สามัคคี  
หมูที ่8 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมืองลพบุร ีจงัหวัดลพบุร ี
เครื่องเสียงตามสาย 1 ชุด ประกอบดวย 
1. สายเคเบลิ ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิดมสีลงิ ความยาว  5,500  เมตร  
คุณลักษณะ 
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-  เปนสายลำโพงดรอบวาย  มสีายสลิง  Speaker Cable ขนาดไมนอย
กวา 2x1.5 sq.mm 
 -  เปนสายลำโพงทองแดงแท 
 -  ความยาวไมนอยกวา 200 เมตร/มวน 
2.  ลำโพงฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line  
Transformer ในตัวและปุมปรับ 70/100 Volt     จำนวน  13  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
 3.  Power Mixing Amprifier 2,000W    จำนวน  1  ตัว 
(มี Matching-Line, Mixer, tuner ในตัว) 
 คุณลักษณะ 
 -  Power Mixing Amprifier ขนาดไมนอยกวา 2,000W  
    (ม ีMatching-Line, Mixer, tuner ในตัว) 
 -  Power Requirements AC 200 – 240V/50 – 60Hz  
 -  ตอบสนองความถี ่20Hz – 20kHz หรือดกีวา 
 -  เปนเครื่องขยายเสียงมอสเฟท มีพัดลมในตัว 
 -  มี USB PORT ม ีSD CARD และมีวิทย ุAM/FM 
 -  สามารถปรับเสียง ทุม กลาง แหลม ได  
4.  กลองกันฟาพรอมหลักดิน  จำนวน  6  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เปนตัวปองกันฟาผา ชวยปองกันความเสียหายของวงจรที่เกิดจากไฟ
กระชาก 

      

  

 -  ผลิตจากวสัดุที่มีความแข็งแรง 
 -  แทงกราวดใชสำหรับเปนหลักดิน ตอกลงดิน และพวงสายไฟไปตอ
กับนอต 
5.  DVD Player       จำนวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะ 
 -  เครื่องเลนดีวีดี รองรับการเลนแผน CD/CD-
R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP3 
 -  มีชองตอ USB ที่ดานหนา รองรับการเลนเพลง 
 -  มีชองตอไมค ไมนอยกวา 2 ชอง  
 -  มีรีโมทคอนโทรล 
6.  Dynamic Microphone พรอมขาตั้ง    จำนวน  1  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  เปนไมโครโฟนประเภทไดนามิค 
 -  สายไมโครโฟนความยาว ไมนอยกวา 4.5 เมตร 
 -  มีสวิทซเปด-ปด 

      



หน้า 34 จาก 140 

 

 -  ขาต้ังไมโครโฟนตั้งโตะ แบบของอ พรอมฐานกลมสีดำ เหล็กหลอ 
7.  ตู Rack       จำนวน  1  ตู 
  คุณลกัษณะ  ดังนี ้
   -  เปนตูแร็ค ขนาด 13 U 19 นิ้ว หรือมากกวา 
   -  ประตูเปดออกไดทัง้ดานหนาและดานหลัง  
   -  ตัวตูทำจากวัสดุแข็งแรงคงทน 
   -  สามารถปดลอคกุญแจได 
  (รายละเอียดตามแผนทีท่ี่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่28 ลำดับที ่18  

    

8. จัดซื้อลำโพงฮอรน 60-150 วัตต และอุปกรณ จำนวน 7 ตัว (พรอม
ติดตั้ง) ชุมชนบานทาเดื่อ-คงเจริญ หมูที่ 4 ตำบลนิคมสรางตนเอง  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

จำนวน 9,800 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลำโพงฮอรน 60-150 วัตต และ
อุปกรณ จำนวน 7 ตัว (พรอมติดตั้ง) ใชสำหรบัติดตั้งที่ชุมชน 
บานทาเดื่อ-คงเจริญ หมูที่ 4 ตำบลนิคมสรางตนเอง อำเภอเมือง
ลพบรุี จังหวัดลพบุร ี(ติดต้ังเพิ่มเติมจากของเดิม) ประกอบดวย  ลำโพง
ฮอรน 60 วัตต ชนิดกันน้ำ พรอม Matching Line Transformer ในตัว
และปุมปรบั 70/100 Volt  จำนวน  7  ตัว 
คุณลักษณะ 
 -  ปากลำโพงฮอรน ประเภทอลมูิเนียมอัลลอยด หรือดีกวา 
 -  เปนลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 60 วัตต  
 -  ปากลำโพง ขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 
 -  มี Matching Line Transformer ในตัว  
 -  เปนยูนิตฮอรน ชนิดกันน้ำ 
  (รายละเอียดตามแผนทีท่ี่เทศบาลตำบลโคกตมูกำหนด) 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่3) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่25 ลำดับที ่5 

      

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       
    1. กลองถายภาพดิจิตอล จำนวน 57,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ตัว  
งบประมาณ 57,000 บาท  
คุณลักษณะ ดังนี ้
- เซ็นเซอรขนาด APS-C ความละเอียด ไมนอยกวา 32.5 ลานพิกเซล 
- ระบบโฟกัสแบบ Dual Pixel CMOS AF 
- จุดโฟกสั ไมนอยกวา 45 จุด แบบ Cross – Type 
- ความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ง ไมนอยกวา 10 ภาพตอวินาท ี
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- หนาจอพับแบบสัมผสัได ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว 
- การบันทึกวีดีโอ 4K  
- รองรับ Wi-Fi และ Bluetooth 
- ระบบประมวลผลของภาพ DIGIC 8 
- ความเร็วชัตเตอรอิเล็กทรอนิกส  ไมนอยกวา 1/16000 
- ISO 100-25600 (ขยายไดถึง 51200) 
- เลนสกลอง ขนาดไมนอยกวา 18-135 mm 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ  
  บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
  ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่ 
  เคยซื้ออยางประหยัด เพื่อใหพนกังานและประชาชนมีครุภณัฑใชใน 
  การปฏิบัตงิาน สามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานและการ 
  ใหบริการประชาชนของพนักงานเทศบาลใหดีข้ึนได 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่4) หนาที่ 9 ลำดบัที ่2  

    2. อากาศยานไรคนขบั (โดรน) จำนวน 35,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออากาศยานไรคนขับ (โดรน)  
จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 35,000 บาท คุณลักษณะ ดงันี้ 
- ถายภาพดวยความละเอียด ไมนอยกวา 48 ลานพิกเซล 
- ถายวีดีโอความละเอียด ไมนอยกวา 4K/60fps 
- สามารถบินไดนาน ไมนอยกวา 30 นาท ี
- สามารถบินไดไกล ไมนอยกวา 10 กิโลเมตร 
- สามารถบินไดเร็ว ไมนอยกวา 68 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
- เซ็นเซอรกลองขนาด ไมนอยกวา 1/2 นิ้ว  
- มีเซ็นเซอรตรวจจบัสิง่กีดขวาง 
- ถาย Hyperlapse ไดชัดถึง 8K 
- มีรีโมทคอนโทรล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่ 
เคยซื้ออยางประหยัด เพือ่ใหพนกังานและประชาชนมีครุภัณฑใชใน   การ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานและการใหบริการ
ประชาชนของพนักงานเทศบาลใหดีขึ้นได 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่4) หนาที่ 9 ลำดบัที ่1 
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   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
    1. เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 44,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรบังานประมวลผล   
ราคา 22,000 จำนวน 2 เครื่อง  จำนวน 44,000 บาท เครือ่ง
คอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก  
(6 core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาิกา 
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาิกาไดใน
กรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสงู จำนวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดงันี ้
1) เปนแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มี
หนวยความจำ ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ทีส่ามารถใชหนวยความจำหลกัในการแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรอื 
3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช
หนวยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มหีนวยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเกบ็ขอมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจไุมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      

      

  

- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่4) หนาที่ 9 ลำดบัที ่5 
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    2. ระบบเวบ็ไซด จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบเวบ็ไซด มีคุณลักษณะดังนี ้
- ระบบแสดงขอมลูขาวสารทีห่นาเวบ็ไซตกึ่งอัตโนมัติเชื่อมโยง
ขอมูล RSS ระบบจัดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส 
(e-GP) โดยดึงขอมลูมาจัดแสดงที่หนาเว็บไซต 
- ระบบการจัดการ กิจกรรม เทศบาล,กิจการสภา,วีดีทัศน 
- ระบบจัดการขาวสารประชาสัมพันธ, ขาวจัดซือ้จัดจางผลการจัดซื้อจัด
จาง,ขาวสรรหาบุคลากร,ขาวกองทุนหลกัประกันสุขภาพ (สปสช.) 
- ระบบจัดการ ขอมลูบุคลากร, ผลิตภัณฑ, สถานทีส่ำคัญ,คูมือประชาชน 
- ระบบจัดการแผนพัฒนาทองถิ่น, แผนการดำเนินการ,แผนอัตรากำลงั, 
แผนจัดหาพัสด ุ,แผนปองกันปราบปรามทุจริต ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย,แผนอื่นๆ 
- ระบบจัดการรายงานทางการเงิน, งบแสดงรายรับ - รายจาย,รายงานผล
การปฏิบัตงิานประจำป,รายงานผลการกำกบัติดตาม, สรุปผลการจัดหา
พัสดุรายเดือน(สขร.1)รายงานสรปุผลการจัดซื้อจัดจางประจำป (สขร.) 
รายงานการประชุมผูบรหิาร,รายงานการประชุมสภา,รายงานการประชุม
พนักงาน,รายงานอื่นๆ,สถิต ิ
- ระบบจัดการ ขอบญัญัติ/เทศบัญญัต,ิประกาศ,คำสั่ง,การจดัองคความรู
(KM),คูมอืการปฏิบัติงาน,ศูนยจัดการ 
เรื่องรองเรียน, การตรวจมาตรฐาน ITA,LPA,วารสาร/จดหมายขาว 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่17 ลำดับที ่7 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 9,916,200 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,444,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 8,444,200 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,336,500 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปจำนวน 19 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป  
(พ.ศ.2561 - 2563) ตัง้ไวครบ 12 เดอืน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 82,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองคลัง 
 และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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   เงินประจำตำแหนง จำนวน 121,200 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองคลัง หัวหนาฝาย
บรหิารงานคลัง หัวหนาฝายพฒันารายได และหัวหนาฝายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสิน ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 1,818,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทัง้เงินปรับปรุง
คาตอบแทนประจำปจำนวน 10 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลงั 3 ป (พ.ศ.2561 - 2563) ตัง้ไวครบ 12 เดอืน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 86,500 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,439,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 305,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรบัผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ อาทเิชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรอืคณะกรรมการดำเนินงานจางที่
ปรึกษา บุคคลหรอืคณะกรรมการดำเนินงานจางออกแบบหรือควบคุม
กอสราง 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลดวย 
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-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  

   คาเชาบาน จำนวน 223,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที ่12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสือสัง่การตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 22,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้ หนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  

      

   คาใชสอย รวม 790,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจัดทำและเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดทำและเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร
อื่น ๆ เชน คาจางเหมาทำแผนพบัประชาสมัพันธ งานจัดเกบ็รายได  
จางเหมาถายเอกสารที่ดิน งานแผนที่ภาษ ี
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ       

    1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 
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2.โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตำบล
โคกตูมโดยการปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิและการจัดทำ
ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม เพื่อการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562 และการจัดทำฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ตำบลโคกตูม 

จำนวน 490,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาดำเนินการปรบัขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน  
และการจัดทำขอมูลที่ดนและสิ่งปลูกสรางในเขตเทศบาลตำบลโคกตมู  
เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรางตามพระราชบญัญตัิภาษีที่ดิน
และสิง่ปลูกสราง พ.ศ. 2562 และการจัดทำฐานขอมูลในการจัดเก็บ
รายไดของเทศบาลตำบลโคกตมู และการเตรียมความพรอมรองรับการ
จัดเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางในปตอๆ ไป ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 และกฎหมายลูกตางๆ  
- เปนไปตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดำเนินการตามพระราชบัญญตัิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง พ.ศ.2562 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 0107 ลงวันที ่8 มกราคม 2561 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/
ว 3843 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่6 ลำดับที ่3 

      

    3.โครงการประชาสัมพันธภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษปีาย และ
คาธรรมเนยีมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุร ีจังหวัดลพบุร ี

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการประชาสมัพันธฯ โดยมี
คาใชจายในการจัดทำปายประชาสัมพันธ แผนพบั คาจางเหมาบรกิาร  
และคาใชจายอื่นทีจ่ำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใชสอย วสัดุและคา
สาธารณูปโภค 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่4) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2654 หนาที ่5 ลำดับที่ 2  

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถ 
ใชงานไดตามปกติ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
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ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

   คาวัสด ุ รวม 344,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เยบ็กระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก
กรรไกร เกาอีพ้ลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดำ)  
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเยบ็
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียนแผนที ่พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ  
แผนปายชื่อสำนกังาหรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ  
มูลี ่มานปรับแสง (ตอผืน)พรม (ตอผืน)นาิกาตัง้หรือแขวน พระพุทธรูป  
พระบรมรูปจำลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเลก็ กระดาษ หมกึ ดินสอ  
ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว ชอลก  
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท เทป พีวีซ ีแบบใส น้ำ 
ยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟม สมุดบัญช ีสมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพสำล ีธงชาต ิ 
สิ่งพมิพที่ไดจาการซือ้หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหบีหอ  
น้ำมัน ไข ขี้ผึง้ น้ำด่ืมสำหรบับริการประชาชนในสำนักงาน และวัสดุ
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 4,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน 
ไฟฟา มาตรสำหรบัตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  
สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลกูถวย
สายอากาศ รีซสีเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุเครื่องรบั
โทรทัศน จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
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ตางๆ  แผงบังคบัทางไฟ  และวัสดอุื่น  ๆทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคครัช กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช  
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถงั
น้ำมัน ไฟหนาไฟเบรก อานจกัรยาน ตลบัลกูปน กระจกมองขาง
รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนริภัย และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี ้ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตม น้ำมันเชื้อเพลงิ  
น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมัน 
เครื่อง ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจาย ในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว254 ]’;yomuj 
15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคา
สาธารณูปโภค 
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   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 120,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลูอุปกรณ
บันทึกขอมลู (Diskette, Floppy Disk, Removable  
Disk , Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive)  
เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,  
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ  
ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอกัขระหรือแปนพิมพ  
(Key Board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip )  
เชน Ram คัดซทีฟตเดอร (Cut Sheet Feeder ) เมาส (Mouse)  
พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet  
Card, Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เปนตน  
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดสิต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 33,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 33,000 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    เกาอี้สำนักงาน จำนวน 16,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 
บาท จำนวน 10,000  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี ้  
แบบลอเลื่อน พนักพงิสงู  บหุนัง มทีาวแขนเปนเงิน 10,000  บาท 
  -เพือ่จายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สำนกังาน จำนวน 2 ตัว จำนวน 6,000 บาท
โดยมีคุณสมบัต ิดังนี ้แบบลอเลื่อน พนักพงิเตี้ย บหุนัง มีทาวแขน ตัวละ  
3,000 บาท เปนเงิน 6,000  บาท 
 -เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989   
ลงวันที ่ 22  มิถุนายน 2552  จัดซือ้ในราคาทองตลาด หรือราคาที่เคย 
จัดซื้ออยางประหยัด เพื่อใหพนกังานมีครุภัณฑใชในการปฏบิัติงาน 
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สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานเทศบาลใหดีข้ึนได 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจาง และการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
    เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรบังานสำนักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  ราคา 17,000 บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสญัญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรอื
ดีกวา จำนวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนวยความจำแบบ Cache  
Memory  รวมในระดบั (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB 
-มีหนวยจัดเกบ็ขอมลู ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจะไมนอย
กวา 250 GB จำนวน 1 หนวย 
-ม ีDVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีแปนพมิพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางลุคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบบัเดือน พฤษภาคม 2563 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 244,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 244,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 110,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารตาง ๆ ในงานน้ี เชน คาจางเหมา  
ถายเอกสาร และเย็บเลมแผนปองกันภัยตาง ๆ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
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ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

      

   คาวัสด ุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลูอุปกรณ
บันทึกขอมลู (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk ,  
Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทึก 
ขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบลิ หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main  
Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip ) เชน Ram คัดซทีฟตเดอร  
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร 
อิเลก็ทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card ,Lan Card , Anti Virus  
Card , Sound Card เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตาง ๆ เชน แบบดสิเกตต (Diskette) แบบฮารดดสิต (Hard Disk)  
แบบซีดรีอม (CD – ROM) แบบออพติคอล (Optical) และวัสดุอื่นๆ  
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   คาสาธารณปูโภค รวม 114,000 บาท 
   คาไฟฟา จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสำนักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงค
เทศบาล อาคารพัสด ุและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
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   คาบริการโทรศัพท จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทใชในสำนักงานเทศบาล รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการใช
บริการ เชน คาบำรุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ  

      

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 9,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการสือ่สารและโทรคมนาคม คาใชจายเกีย่วกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารตางๆ  

      

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,513,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,862,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,862,800 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,020,100 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำป จำนวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาจางลูกจางประจำ จำนวน 300,600 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจำ พรอมทั้งเงินปรับปรงุคาจาง    
ประจำป จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป(พ.ศ.2561–
2563) ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
 ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 1,536,300 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางพรอมทัง้เงินปรับปรุง  
คาตอบแทนประจำปจำนวน 9 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป 
(พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 5,800 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง  ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  งบดำเนินงาน รวม 1,899,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 124,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
-  เพือ่จายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตหินาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสาสมัครปองกันฝายพล
เรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 โดยใชอัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2560 
-  เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2560 
-  หนงัสอืดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กมุภาพันธ 2560  
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัตสิำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัย ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-  หนงัสอืดวนที่สุด มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที ่26 ธันวาคม 2560  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2560 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติ 
งานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะ
ของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบลดวย 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559 
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   คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862    
 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสือสัง่การตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 18,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้ หนังสือ
สั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      

   คาใชสอย รวม 875,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน  

      

    2. โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน  
ประจำป  2564 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวนั อปพร.  
ประจำป 2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดสถานที ่ คาอาหาร   
และคาจางเหมาตามโครงการ และคาใชจาย อื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 103 ลำดับที่ 7 

      

    3.โครงการจัดอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจำป 2564 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดอบรมใหความรูเบื้องตน 
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำป 2564 โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาวิทยากร คาจัดสถานที่  คาอาหาร คาจัดพิมพ
เอกสารและคาจางเหมาตาม โครงการ และคาใชจายอื่นๆทีจ่ำเปน  
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที ่103 ลำดับที ่8  

    4. โครงการปลอยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปลอยแถวสายตรวจ  
สาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเครื่องดื่ม อาหาร และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จำเปน       
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจาย คาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา  
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที ่103 ลำดับที ่6 

      

    5. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศการปใหม พ.ศ. 2563 โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย  
คาอาหาร ปายประชาสมัพันธ คาเครื่องดืม่ คาตอบแทน อปพร.ทีม่า
ปฏิบัติหนาที ่และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข เพิ่มเติม      
- ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)หนาที ่102 ลำดับที ่3  

      

    6. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ประจำป 2564 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป พ.ศ. 2563 โดยมีคาใชจายประกอบ 
ดวยคาอาหาร ปายประชาสัมพันธ คาเครือ่งดื่ม คาตอบแทนเจาหนาที่  
อปพร. และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน  
- เปนไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่เติม     
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที ่102 ลำดับที่ 4  

      

    7. โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำป 2564 จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการฝกซอมแผนปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ประจำป  2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย    
คาวิทยากร  คาจัดสถานที่  คาอาหาร  คาของทีร่ะลึก คาจดัพิมพ
เอกสาร  
และคาจางเหมาตามโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน      
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ  
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมเจาหนาที ่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หนาที ่102 ลำดบัที ่2  
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    8. โครงการฝกอบรม "อาสาสมัครเยาวชนปองกันไฟปาและหมอกควัน" 
เพื่อจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจำป 2564 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการฝกอบรม "อาสาสมัคร
เยาวชนปองกันไฟปาและหมอกควัน" โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาวิทยากร คาจัดสถานที ่คาอาหาร คาจัดพิมพเอกสารและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปน    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที ่128ลำดบัที ่1      

      

    9. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ประจำป พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาพิมพเอกสารและ
คาจางเหมาตามโครงการและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่15 ลำดับที ่2  

      

    10.โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจำป 2564 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการฝกอบรมและพัฒนา  
ศักยภาพบุคลากรงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำป 2563โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร คาจัดสถานที่คาอาหาร คาของที่
ระลกึ คาจัดพิมพเอกสาร และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560  
- ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที ่103 ลำดบัที ่9   

      

    11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) ประจำป 2564 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการพฒันาศักยภาพของ  
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน(อปพร.)โดยมีคาใชจาย  
ประกอบดวย คาวิทยากร คาจัดสถานที ่ คาอาหาร คาของที่ระลึก   
คาจัดพิมพเอกสารและคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557  
- ปรากฏในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หนาที ่102 ลำดบัที ่1  

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 330,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
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- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

   คาวัสด ุ รวม 900,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคครัช กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ยางรถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกร ูสายไมล  
เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทยีน  
แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนริภัย  
และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 400,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมนัเครื่อง  
ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว  254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพจิารณา   งบประมาณรายจายประจำป
ที่เบกิจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 
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   วัสดุเครื่องแตงกาย จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น 
เปลืองและวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเทา   
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอและวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ถังดบัเพลิง ลกูบอลดับเพลิง และวสัดุ
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

  งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 500,000 บาท 
   ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       
    เครื่องชวยหายใจ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลงั 
หนากาก FULL FACE MASK เปนแบบครอบทั้งใบหนาเปนขนาดเดียวที่
เขาไดกับทุกรูปหนาขอบหนากากเปนยางซีล 2 ชั้นทำดวยวัสด ุE.P.D.M.  
ที่ทนสารเคม ีและความรอนอยางดีหนากากเปนระบบ POSITIVE  
PRESSURE หนากากมรีะบบขนายเสียง (SPEECH DIAPHRAGM) 
อุปกรณสะพายหลงั (BACK PLATE) น้ำหนักเบา ทำดวยวัสด ุCARBON 
ปองกันการเกิดไฟฟาสถิตสายรัดทำดวย KEVLAR รัดบริเวณไหล เอว  
และถังอากาศ อุปกรณหัวใจ มีอุปกรณปรับแรงดันอากาศ 2 จุดLDV  
(LUNG DENABD VALVE) เปนอุปกรณทีจ่ายอากาศไดอยางสม่ำเสมอ มี
ความสะดวกในการตอ และถอดออกจากหนากาก มีเกจวัดแรงดันที่
สะทอนแสงถังอากาศทำดวยวัสด ุCARBON COMPOSITE มีอุปกรณครบ
ชุดเหมือน PSS3000 พรอมสายรองบา เบาะหุม และชุดอุปกรณสงอากาศ
ตอไปยังเพือ่นรวมงาน (BUDDY)ไดรบัมาตรฐาน EN 137&136 SOLAS,CE 
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- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่ 
เคยซื้ออยางประหยัด เพือ่ใหพนกังานและประชาชนมีครุภัณฑใชในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานและการใหบริการ
ประชาชนของพนักงานเทศบาลใหดีขึ้นได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง     
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่16 ลำดับที ่3 

  งบเงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 252,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

    โครงการอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการระบบ
ปองกันน้ำทวม 

จำนวน 252,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการาอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการระบบปองกันน้ำทวม  
จำนวนเงิน 252,000 บาท ใหแกองคการบริหารสวนตำบลปาตาล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)  
หนาที่ 151 ลำดบัที ่1  

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,641,870 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,863,370 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 3,863,370 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,988,420 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานพรอมเงินปรับปรงุเงินเดือน 
  จำนวน 8 อัตรา  ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
  -  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 69,700 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองการศึกษา 
  ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
  -  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
 
  

      



หน้า 54 จาก 140 

 
   เงินประจำตำแหนง จำนวน 103,200 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองการศกึษา 
  หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา และหัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 678,050 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจางและเงินปรบัปรุง 
  คาตอบแทนประจำป จำนวน 4 อัตรา  ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  
  ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

  งบดำเนินงาน รวม 724,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 140,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลดวย 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-  หนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที ่มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที ่17 พ.ย. 2559 เรือ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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   คาเชาบาน จำนวน 130,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที ่12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสอืสัง่การตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้ หนังสือ
สั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      

   คาใชสอย รวม 265,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจางเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารอื่นๆ เชนงานทำความสะอาด งาน
ศึกษาวิจัยและทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

    คาถายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร  เย็บและเขาปกหนังสือ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 150,000 บาท 



หน้า 56 จาก 140 

 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค   

      

   คาวัสด ุ รวม 305,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลอืง และวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล  
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชนหนังสือ  
เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาด
เล็กไมบรรทัดเหล็กกรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ  
ตรายาง ขาต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครื่องเยบ็กระดาษ กญุแจ  
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ  
แผนปายชื่อสำนกังาหรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปาย
ตางๆ มูลี ่มานปรบัแสง (ตอผืน)พรม (ตอพื้น) นาิกาตั้งหรอื
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก  
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ  
น้ำหมึกปริ้นท เทป พีวีซ ีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข  
ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญช ี 
สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพสำลี ธงชาต ิสิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรอื
จางพิมพ ของใชในการบรรจุหบีหอ น้ำมัน ไข ขีผ้ึ้ง น้ำด่ืมสำหรบับริการ
ประชาชนในสำนักงาน และวัสดอุื่น  ๆทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน 
ไฟฟา มาตรสำหรบัตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  
สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลกูถวย
สายอากาศ รีซสีเตอร มูฟวิ่ง คอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด 
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุ 
เครื่องรับโทรทัศน จานรบัสญัญาณ ดาวเทียม ดอกลำโพง แผงวงจร ผงั
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ และวัสดอุื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคครัช กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจราจร ยางรถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกร ูสายไมล  
เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทยีน  
แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนริภัย  
และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
 ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมนัเครื่อง  
ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจายตาม งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว  254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพจิารณา   งบประมาณรายจายประจำป
ที่เบกิจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 95,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลูอุปกรณ
บันทึกขอมลู (Diskette, Floppy Disk ,Removable Disk , 
 Compact Disc ,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทึก 
ขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบลิ หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ(Key Board)เมนบอรด (Main  
Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip ) เชน Ram คัดซทีฟตเดอร  
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ  
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  
แผนวงจรอิเล็กทรอนกิส (Card) เชน Ethernet Card , 
 Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เปนตน เครือ่งอานและ
บันทึกขอมลูแบบตาง ๆ เชน แบบดสิเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต  
(Hard Disk) แบบซีดรีอม (CD – ROM) แบบออพติคอล (Optical)  
และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 

   คาสาธารณปูโภค รวม 14,000 บาท 
   คาบริการโทรศัพท จำนวน 4,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทใชในสำนักงานเทศบาล รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการใช
บริการ เชน คาบำรุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ 

      

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการสือ่สารและโทรคมนาคม คาใชจายเกีย่วกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารตางๆ 

      

  งบลงทุน รวม 54,500 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 54,500 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    ตูเหล็ก จำนวน 5,500 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบสองบาน 1 ตูๆ ละ 5,500 บาท 
   เปนเงิน 5,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดงันี้  
   1. มีมือจับชนิดบิด 
   2. มีแผนปรบัระดับ 3 ชิ้น 
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
   - เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   เพิม่เตมิ (ครั้งที่ 4) หนาที่ 14 ลำดบัที ่21  

      

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
    1. เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 34,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรบังานสำนักงาน  
   (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  
   จำนวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลกัษณะดังนี ้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core)  
มีความเร็วสญัญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรอืดีกวา  
จำนวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจไุมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  
250 GB จำนวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
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หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซือ้จดัจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 5) หนาที ่18 ลำดับที ่8  

    2. เครื่องพิมพMultifunction จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก 
   พรอมติดต้ังถงัหมกึพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ  
   7,500  บาท จำนวน 2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  
   -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner  
   และ Fax ภายในเครือ่งเดียวกัน 
   - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถงัหมกึพิมพ  
   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
   - มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา  
   27 หนาตอนาท ี(ppm) หรอื 8.8 ภาพตอนาท ี(ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพสีสำหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา  
   15 หนาตอนาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพตอนาท ี(ipm) 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600  
   หรือ 600  x 1,200 dpi 
   - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
   - สามารถถายสำเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดำ 
   - สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
   - สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซ็นต 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
   จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดีกวา  
จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอื สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 
 Wi-Fi (IEEE 802 11b,g,n) ได 
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดซือ้จดัจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

      
  

เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 4) หนาที ่12 ลำดับที ่8        
 งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 35,270,880 บาท 
  งบบุคลากร รวม 14,427,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 14,427,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 8,775,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินเดอืนพนักงานครูเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำป จำนวน 19 อัตรา เปนเงิน 6,489,000 บาท  
-  เพือ่จายเปนเงินเดอืนพนักงานครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมทั้งเงิน
ปรับปรงุเงินเดือนประจำป จำนวน 7 อัตรา เปนเงิน 2,286,000 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0809.4/ว2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบงัคับ 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 336,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนระดับชำนาญการพเิศษ  
คนละ 5,600 บาท/เดือน จำนวน 5 คน เปนเงิน 336,000 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0809.4/ว2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบงัคับ 

      

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 966,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหกบัผูบรหิารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาลและพนักงานครูศูนยพฒันาเดก็เล็ก 
          - ระดับชำนาญการพเิศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน  
จำนวน 5 คน เปนเงิน 336,000 บาท 
          - ระดับชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดอืนจำนวน 15 คน เปน
เงิน 630,000 บาท 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด       
ที่ มท 0809.4/ว2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบงัคับ  

         

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 4,174,900 บาท 

      

  

- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกจิ จำนวน 8 ราย (ผูชวยครู
ประถมศึกษา จำนวน 7 อัตรา , ผูชวยครูพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา)  
เปนเงิน 1,906,548  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทน
พิเศษ ตั้งจายจากเงินรายได 
 
 

      



หน้า 62 จาก 140 

 

- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกจิ (ตำแหนงผูชวยครูผูดแูลเด็ก)  
จำนวน  6 ราย เปนเงิน 1,500,844.80 บาท เพือ่จายเปนคาตอบแทน
รายเดือน คาตอบแทนพเิศษ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5 ราย  
เปนเงิน 564,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได จำนวน 1 ราย พรอมทัง้เงิน
สมทบเพิม่เงินสวนตางคาตอบแทนเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5 ราย รวม
เปนเงิน  936,844.80 บาท 
- คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกจิ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  
จำนวน 2ราย เปนเงิน 335,400 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนราย
เดือน พนกังานจางตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป (ตำแหนงภารโรง) จำนวน 4 ราย  
เปนเงิน 432,000 บาท เพือ่จายเปนคาตอบแทนรายเดือนพนักงานจาง
ทั่วไป (ตำแหนงภารโรง) ตั้งจายจากเงินรายได จำนวน 3 ราย เปนเงิน  
324,000 บาท และตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1 ราย เปน
เงิน 108,000 บาท 

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 175,500 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนกังานจางตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนบัสนุนการสอน) จำนวน 2 ราย  
เปนเงิน 7,392 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางทั่วไป
(ตำแหนงภารโรง) จำนวน 4ราย เปนเงิน48,000บาท ตั้งจายจาก เงินรายได  
-  เพือ่จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนกังานจางตาม
ภารกิจ (ตำแหนงผูชวยครูผูดูแลเดก็) จำนวน 5 ราย  
เปนเงิน 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันที ่21 มิถุนายน 2561 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0809.4/ว2673 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบงัคับ 

      

  งบดำเนินงาน รวม 12,740,480 บาท 
   คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัตหินาที ่ ใหอัตราคาตอบแทนผูขอรบัการประเมิน 1 ราย  ดังนี ้
- วิทยฐานะชำนาญการพเิศษ อัตราคนละ 1,000 บาท 
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อัตราคนละ 3,000 บาท  

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้ หนังสือ
สั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
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-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

   คาใชสอย รวม 7,346,480 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารอื่นๆ เชน งานทำความสะอาด  
งานศึกษาวิจัยและทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

    2. คาจางเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 480,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก เพือ่ปฏิบัตงิานดานการศึกษา 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

      

    3. คาถายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาถายเอกสาร เยบ็และเขาปกหนังสอื 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 75,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

    2.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ  
ระดับภาคกลางโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด-ุอปุกรณ ในระหวาง
การฝกซอม คาวัสดุอปุกรณในระหวางการแขงขัน คาวัสดุอปุกรณในการ
จัดทำเต็นทนิทรรศการทางการศึกษา คาจางเหมายาน 
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาทีพ่ัก คาจางเหมาบรกิารตาง ๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิม่เติม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่105 ลำดับที่ 2  

      

    3.โครงการแขงขันทางวิชาการ ระดบัประเทศ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด-ุอุปกรณ ในระหวาง 
การฝกซอม คาวัสดุอปุกรณในระหวางการแขงขัน คาวัสดุอปุกรณในการ
จัดทำเต็นทนิทรรศการทางการศึกษา คาจางเหมายานพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พกั คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิม่เติม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่105 ลำดับที่ 1  

      

    4. โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการนเิทศการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด-ุ
อุปกรณ ในการจัดการนิเทศการสอนของครูผูสอนในสังกัด และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่106 ลำดับที่ 6   

      

    5. โครงการประกวดสื่อและวิจัย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการประกวดสื่อและวจิัย 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด-ุอุปกรณ ในการผลิตสือ่การเรียนการ
สอนของครูผูสอนในสงักัด และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
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กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่107 ลำดับที่ 13  

    6. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็ก จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็ก 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม คาทีพ่ัก  
คาเบี้ยเลี้ยง คาน้ำมันเชื้อเพลงิ คาเวชภัณฑยา คาตอบแทนวิทยากร  
คาจางเหมายานพาหนะ คาวัสดเุอกสาร และอุปกรณการจัดกิจกรรม คา
เชาสถานที ่และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิม่เติม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่109 ลำดับที่ 25  

      

    7. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 5,601,480 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการสนบัสนุนคาใชจายการ
บรหิารสถานศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
1. คาอาหารกลางวัน  จำนวน 2,977,600 บาท เพื่อใชจายเปนอาหาร
กลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตมู โรงเรียนเทศบาล
1 (ซอย 6) จำนวน 330 คน คนละ 20 บาทตอวัน จำนวน  
200 วัน เปนเงิน 1,320,000 บาท ,โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  
จำนวน 140 คน คนละ 20 บาทตอวัน จำนวน 200 วัน เปนเงิน  
560,000 บาท และใหกับศูนยพฒันาเด็กเลก็บานหนองถ้ำ  
จำนวน 38 คน คนละ 20 บาทตอวัน จำนวน 245 วัน เปนเงิน  
186,200 บาท ศูนยพฒันาเดก็เล็กที่ไดรบัการถายโอน จากสำนัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 186 คน คนละ 
20 บาทตอวัน จำนวน 245 วัน เปนเงิน 911,400 บาท แยกไดดังนี ้
 1.1 ศพด.พิบลูสงเคราะห 1 จำนวน 38 คน เปนเงิน   186,200  บาท 
 1.2 ศพด.วัดใหมจำปาทอง จำนวน 38 คน เปนเงิน   186,200  บาท 
 1.3 ศพด.บานโคกตูม จำนวน 38 คน เปนเงิน  186,200  บาท 
 1.4 ศพด.วัดซบัเสือแมบ จำนวน 22 คน เปนเงิน 107,800  บาท 
 1.5 ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย จำนวน 22 คน เปนเงิน   107,800  บาท 
 1.6 ศพด.ซอยพเิศษสาย 4 ซาย จำนวน 28 คน เปน
เงิน  137,200  บาท 
2. คาใชจายในการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตำบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียน 
อนบุาล (เทศบาล 2) จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 20,000 บาท 
 เปนเงิน 40,000 บาท  
3. คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  สงักัดเทศบาลตำบลโคกตูม โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนบุาล (เทศบาล 2) จำนวน 2  
โรงเรียน โรงเรียนละ 16,800 บาท รวมเปนเงิน 33,600 บาท เปน
คาใชจายดังนี้ 
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 3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เปนเงิน 16,800 บาท 
  - ระบบ ADSL เปนเงิน 9,600 บาท 
  - ระบบ Wireless Fidelity : WiFiเปนเงิน 7,200 บาท 
 3.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) เปนเงิน 16,800 บาท 
  - ระบบ ADSL เปนเงิน 9,600 บาท 
  - ระบบ Wireless Fidelity : WiFiเปนเงิน 7,200 บาท 
4. คาใชจายในการพฒันา/ปรับปรงุหองสมุดโรงเรียนสงักัดเทศบาลตำบล
โคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนบุาล
(เทศบาล 2) จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เปน
เงิน 200,000 บาท  
5. คาใชจายในการพฒันาแหลงเรียนรูในโรงเรียน  สังกัดเทศบาลตำบล
โคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนบุาล
(เทศบาล 2) จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท  
เปนเงิน 100,000 บาท 

      

  

6. คาใชจายในการรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เปน
เงิน 39,000 บาท 
        6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)     เปนเงิน 15,000 บาท 
        6.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)    เปนเงิน 15,000 บาท 
        6.3 ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท
จำนวน 2 โรงเรยีน เปนเงิน 6,000 บาท 
        6.4 เจาหนาที ่อปท. ละ 1 คน  ๆละ 3,000  บาท เปนเงนิ 3,000 บาท 
7. คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนกัเรียนยากจน เปนเงิน 35,000  บาท  
เพื่อจายใหกบันักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนบุาล (เทศบาล 2) ทีบ่ิดา/มารดา/
ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 36,000 บาท/ป รายละเอียดดังนี ้
     7.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  
(ภาคเรียนละ 500 บาท/ภาคเรียน) จำนวน 30 คนๆ ละ 1,000 บาท  
เปนเงิน 30,000 บาท 
     7.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) ระดับประถมศกึษา (ป.1 – ป.6)  
(ภาคเรียนละ 500 บาท/ภาคเรียน) จำนวน 5 คนๆ ละ 1,000 บาท  
เปนเงิน 5,000 บาท 
8. คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เปนเงิน 1,650,840 บาท  เพื่อจายใหกบัโรงเรียนสงักัดเทศบาล 
ตำบลโคกตมู โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) และโรงเรียนอนบุาล  
(เทศบาล 2) รายละเอียดดงันี ้
     8.1 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 888,000 บาท  
          8.1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จำนวน 608,000 บาท  ดงันี ้
                    - ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 95 คนๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 161,500  บาท 
                   - ระดบัประถมศึกษา (คนละ 950 บาท/ภาค
เรียน) จำนวน 235 คนๆ ละ 1,900 บาท เปนเงิน 446,500  บาท 
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         8.1.2 โรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2)  จำนวน 280,000  บาท  ดังนี ้
                   - ระดบัอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 80 คนๆ ละ 1,700 บาท เปนเงิน 136,000  บาท 
                  - ระดับประถมศึกษา (คนละ 950 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 60 คนๆ ละ 1,900 บาท เปนเงิน 114,000 บาท 
รายหัวสวนเพิ่ม (Top Up) 
                 - ระดบัประถมศึกษา (คนละ 250 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 60 คนๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 30,000 บาท 
     8.2  คาหนงัสอืเรียน  จำนวน  237,240 บาท 
           8.2.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จำนวน 183,920 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา  จำนวน 95 คนๆ ละ 200 บาท/ป เปนเงิน  
19,000 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่1 จำนวน 40 คนๆ ละ 625 บาท/ป  
เปนเงิน 25,000 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่2 จำนวน 40 คนๆ ละ 619 บาท/ป  
เปนเงิน 24,760 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่3 จำนวน 35 คนๆ ละ 622 บาท/ป  
เปนเงิน 21,770 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่4 จำนวน 30 คนๆ ละ 673 บาท/ป  
เปนเงิน 20,190 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่5 จำนวน 35 คนๆ ละ 806 บาท/ป  
เปนเงิน 28,210 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่6 จำนวน 55 คนๆ ละ 818 บาท/ป  
เปนเงิน 44,990 บาท 
   8.2.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  จำนวน 53,320 บาท  ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา  จำนวน 80 คนๆ ละ 200 บาท/ป  
เปนเงิน 16,000 บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่1 จำนวน 30 คนๆ ละ 625 บาท/ป   
เปนเงิน  18,750  บาท 
   - ระดับประถมศึกษาปที ่2 จำนวน 30 คนๆ ละ 619 บาท/ป   
เปนเงิน  18,570  บาท 
 8.3  คาเครือ่งอปุกรณการเรียน  จำนวน 150,050 บาท 
  8.3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จำนวน 110,650 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาค
เรียน) จำนวน 95 คนๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 19,000 บาท 
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท/ภาค
เรียน) จำนวน 235 คนๆ ละ 390 บาท เปนเงิน 91,650 บาท 
  8.3.2 โรงเรียนอนบุาล (เทศบาล 2)  จำนวน 39,400 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาค
เรียน) จำนวน 80 คนๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
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   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท/ภาค
เรียน) จำนวน 60 คนๆ ละ 390 บาท  เปนเงิน 23,400 บาท 
 8.4 คาเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน  158,700 บาท 
  8.4.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จำนวน 113,100 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ป)  
จำนวน 95 คนๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 28,500 บาท 
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ป)  
จำนวน 235 คนๆ ละ 360 บาท เปนเงิน  84,600  บาท 
  8.4.2 โรงเรียนอนบุาล (เทศบาล 2)  จำนวน 45,600 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ป)
จำนวน 80 คนๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 24,000 บาท  
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ป)  
จำนวน 60 คนๆ ละ 360 บาท เปนเงิน 21,600 บาท 
 8.5  คากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน  จำนวน 216,850 บาท 
  8.5.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จำนวน 153,650 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 95 คนๆ ละ 430 บาท เปนเงิน 40,850 บาท 
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 235 คนๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 112,800 บาท 
  8.5.2 โรงเรียนอนบุาล (เทศบาล 2)  จำนวน 63,200 บาท ดังนี ้
   - ระดับอนบุาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 80 คนๆ ละ 430 บาท เปนเงิน 34,400 บาท 
   - ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท/ภาคเรียน)  
จำนวน 60 คนๆ ละ 480 บาท เปนเงิน 28,800 บาท 
9. คาจัดการเรียนการสอน  จำนวน 380,800 บาท  เพื่อจายใหกับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ2 – 5 ป) เปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ในศูนย
พัฒนาเด็กเลก็สงักัดเทศบาลตำบลโคกตูม ทั้งหมด 7 ศูนย  
จำนวน 224 คนๆ ละ 1,700 บาท ดังนี ้
 9.1 ศพด.พิบลูสงเคราะห 1  จำนวน 38 คน เปนเงิน 64,600 บาท 
 9.2 ศพด.วัดใหมจำปาทอง  จำนวน 38 คน เปนเงิน 64,600 บาท 
 9.3 ศพด.บานโคกตูม  จำนวน 38 คน เปนเงิน 64,600 บาท 
 9.4 ศพด.วัดซบัเสือแมบ  จำนวน 22 คน เปนเงิน 37,400 บาท 
 9.5 ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย  จำนวน 22 คน เปนเงนิ 37,400 บาท 
 9.6 ศพด.ซอยพเิศษสาย 4 ซาย  จำนวน 28 คน เปนเงิน 47,600 บาท 
 9.7 ศพด.บานหนองถ้ำ  จำนวน 38 คน เปนเงิน 64,600 บาท 
10. คาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็ (ศพด.)  
จำนวน 144,640 บาท  เพือ่จายใหกับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3 – 5 ป) ในศูนย
พัฒนาเด็กเลก็สงักัดเทศบาลตำบลโคกตูม ทั้งหมด 6 ศูนย รายละเอียด
ดังนี ้
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 10.1  คาหนังสือเรียน  จำนวน 25,600 บาท  จำนวน 128 คน  
คนละ 200 บาท/ป ดงันี ้
  - ศพด.พิบลูสงเคราะห 1 จำนวน 24 คน เปนเงิน 4,800 บาท 
  - ศพด.วัดใหมจำปาทอง   จำนวน 35 คน เปนเงิน 7,000 บาท 
  - ศพด.วัดซับเสือแมบ   จำนวน 15 คน เปนเงิน 3,000 บาท 
  - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย   จำนวน 13 คน เปนเงิน 2,600 บาท 
  - ศพด.ซอยพเิศษสาย 4 ซาย   จำนวน  16 คน เปนเงิน 3,200 บาท 
  - ศพด.บานหนองถ้ำ    จำนวน 25 คน เปนเงิน 5,000 บาท 
 10.2. คาอปุกรณการเรียน  จำนวน 25,600 บาท  จำนวน 128 คน  
คนละ 200 บาท/ป ดงันี ้
  - ศพด.พิบลูสงเคราะห 1   จำนวน 24 คน เปนเงิน 4,800 บาท 
  - ศพด.วัดใหมจำปาทอง   จำนวน 35 คน  เปนเงิน 7,000 บาท 
  - ศพด.วดัซับเสือแมบ   จำนวน 15 คน  เปนเงิน 3,000 บาท 
  - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย   จำนวน 13 คน เปนเงิน 2,600 บาท 
  - ศพด.ซอยพเิศษสาย 4 ซาย   จำนวน 16 คน เปนเงิน 3,200 บาท 
  - ศพด.บานหนองถ้ำ   จำนวน 25 คน เปนเงิน 5,000 บาท 
 10.3. คาเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน 38,400 บาท  จำนวน 128 คน  
คนละ 300 บาท/ป ดงันี ้
  - ศพด.พิบลูสงเคราะห 1   จำนวน 24 คน เปนเงิน 7,200 บาท 
  - ศพด.วัดใหมจำปาทอง   จำนวน 35 คน เปนเงิน 10,500 บาท 
  - ศพด.วัดซับเสือแมบ   จำนวน 15 คน เปนเงิน 4,500 บาท 
  - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย   จำนวน 13 คน  เปนเงิน 3,900 บาท 
  - ศพด.ซอยพเิศษสาย 4 ซาย   จำนวน 16 คน เปนเงิน 4,800 บาท 
  - ศพด.บานหนองถ้ำ   จำนวน 25 คน เปนเงิน 7,500 บาท 
 10.4 คากจิกรรมพฒันาผูเรียน  จำนวน 55,040 บาท  จำนวน 128 คน  
คนละ 430 บาท/ป ดงันี ้
  - ศพด.พิบลูสงเคราะห 1   จำนวน 24 คน  เปนเงิน 10,320 บาท 
  - ศพด.วัดใหมจำปาทอง   จำนวน 35 คน เปนเงิน 15,050 บาท 
  - ศพด.วัดซับเสือแมบ   จำนวน 15 คน เปนเงิน 6,450 บาท 
  - ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย   จำนวน 13 คน เปนเงิน 5,590 บาท 
  - ศพด.ซอยพเิศษสาย 4 ซาย   จำนวน 16 คนเปนเงิน 6,880 บาท 
  - ศพด.บานหนองถ้ำ   จำนวน 25 คน เปนเงิน 10,750 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท. 0816.2/
ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 109  
ลำดับที ่24    

    8. โครงการอบรมสัมมนาครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยมคีาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักคาจาง
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เหมาบรกิาร และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารบั 
การฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 107 ลำดบั  ที ่12   

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

      

   คาวัสด ุ รวม 4,510,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชนหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เยบ็กระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดเหล็กกรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง  
ขาต้ัง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครือ่งตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครือ่งเยบ็กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  
พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายช่ือสำนักงาหรือ
หนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ มูลี ่มานปรบัแสง  
(ตอผืน)พรม (ตอพื้น) นาิกาตั้งหรือแขวน พระพทุธรูป พระบรมรปู
จำลอง กระเปา ตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  
น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเยบ็กระดาษ กาว ชอลก สมุด ซองเอกสาร  
ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้นท เทป พีวีซ ีแบบใส น้ำยาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน  
แฟม สมุดบญัช ีสมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพสำลี ธงชาต ิ 
สิ่งพมิพที่ไดจาการซือ้หรือจางพิมพ ของใชในการบรรจุหบีหอ  
น้ำมัน ไข ขี้ผึง้ น้ำด่ืมสำหรบับริการประชาชนในสำนักงาน  
และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที ่
 มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรงุ
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน 
ไฟฟา มาตรสำหรบัตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพัน 
สายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา  
สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลกูถวย
สายอากาศ รีซสีเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด 
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับ
วิทย ุเครือ่งรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลำโพง  
แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตางๆ แผงบงัคับทางไฟ และวัสดุอื่นๆ  
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน หมอ กระทะ กะละมงั  
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ำ จานรอง ถวยชาม ชอนสอม  
กระจกเงา โองน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา  
รวมถึงหมอหงุขาวไฟฟา กระติกน้ำรอน กระตกิน้ำแข็ง ถังแกส เตา  
ผงซกัฟอก สบู น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปทูีน่อน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปโูตะ น้ำจืดทีซ่ื้อจากเอกชน และวสัดุอื่นๆ  
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   คาอาหารเสริม (นม) จำนวน 4,185,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกบัเด็กนักเรียนระดบัอนุบาล – 
   ประถมศึกษาปที่ 6 ใหกับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม และ 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโคกตูม ดงันี ้
   - โรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขต 
   เทศบาลตำบลโคกตูม จำนวน 11 แหง จำนวน 1,490 คนๆ ละ  
7.37 บาทตอวัน จำนวน 260 วันตอป ดงันี ้
   1.โรงเรียนพบิูลสงเคราะห 1 จำนวน 175 ราย เปนเงิน 335,335 บาท 
   2. โรงเรียนวัดนิคมสามัคค ีจำนวน125 ราย เปนเงิน 239,525 บาท 
   3. โรงเรียนวัดใหมจำปาทอง จำนวน 185 ราย เปนเงิน 354,497 บาท 
   4. โรงเรียนบานโคกตมู  จำนวน 350 ราย  เปนเงิน 670,670 บาท 
   5. โรงเรียนบานหนองถ้ำ  จำนวน 115 ราย เปนเงิน 220,363 บาท 
   6. โรงเรียนวัดซับเสือแมบ  จำนวน 70 ราย เปนเงิน 134,134 บาท 
   7. โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซาย จำนวน 230 ราย เปนเงิน 440,726 บาท 
   8. โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซาย  จำนวน 65 ราย เปนเงิน 124,553 บาท 
   9. โรงเรียนบานหวยสม  จำนวน 60 ราย  เปนเงิน 114,972 บาท  
   10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซาย  จำนวน 45 ราย  เปนเงนิ 86,229 บาท 
   11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซาย จำนวน 70 ราย เปนเงิน 134,134 บาท 
   รวมเปนเงิน 2,855,138 บาท 
   - โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกตมู จำนวน 2 แหง  
   จำนวน 470 คนๆ ละ 7.37 บาทตอวัน จำนวน 260 วันตอป ดงันี ้
   1. โรงเรียนเทศบาล1(ซอย 6)จำนวน 330 ราย เปนเงิน 632,346 บาท 
   2. โรงเรียนอนุบาล(เทศบาล 2) จำนวน140 ราย เปนเงิน 
 268,268 บาท 
   รวมเปนเงิน 900,614 บาท 
   - ศูนยพฒันาเด็กเลก็สงักัดเทศบาลตำบลโคกตูม ทั้งหมด 7 ศูนย 
   จำนวน 224คน ๆ ละ 7.37 บาทตอวัน จำนวน 260 วัน ดังนี ้
   1. ศพด.พิบลูสงเคราะห 1  จำนวน 38 คน  เปนเงิน 72,815.60 บาท 
   2. ศพด.วัดใหมจำปาทอง  จำนวน 38 คน  เปนเงิน 72,815.60 บาท 
   3. ศพด.บานโคกตมู  จำนวน 38 คน  เปนเงิน 72,815.60 บาท 
   4. ศพด.บานหนองถ้ำ  จำนวน 38 คน  เปนเงิน 72,815.60 บาท 

      

      

  

   5. ศพด.วัดซับเสือแมบ  จำนวน 22 คน  เปนเงิน 42,156.40 บาท 
   6. ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซาย  จำนวน 22 คน  เปนเงิน 42,156.40 บาท 
   7. ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซาย จำนวน 28 คน เปนเงิน  53,653.60 บาท 
   รวมเปนเงิน 429,228.80 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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   วัสดุกอสราง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมตางๆ ฆอน คีม ชะแลง  
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  
(เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ำมันทา
ไม ทินเนอร ส ีปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง  
สังกะส ีตะป ูเหล็กเสน แปลงทาสี ปูนขาว ทอน้ำและอปุกรณประหา ทอ
ตาง  ๆทอน้ำบาดาล และวัสดุอื่น  ๆทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลูอุปกรณ
บันทึกขอมลู (Diskette , Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบลิ หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board) เมนบอรด  
(Main Board) เมมโมรีซ่ิป (Memory Chip ) เชน Ram คัดซีทฟต
เดอร (Cut Sheet Feeder ) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิต
ซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ  
(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนกิส (Card) เชน Ethernet Card,  
Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card เปนตน เครือ่งอานและ
บันทึกขอมลูแบบตาง ๆ เชน แบบดสิเกตต (Diskette)  
แบบฮารดดสิต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD – ROM) แบบออพติ
คอล (Optical) และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
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- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   วัสดุการศึกษา จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน หุน แบบจำลองภูมิประเทศ  
สื่อการเรียนการสอนทำดวยพลาสตกิ กระดานเลื่อน พลาสติก  
เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายใน
ประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

       

   คาสาธารณปูโภค รวม 854,000 บาท 
   คาไฟฟา จำนวน 834,000 บาท 
      

  

เพื่อจายเปนคาไฟฟาใหกับสถานศึกษาในสังกัด       
   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบริการสือ่สารและโทรคมนาคม  คาใชจายเกีย่วกับการ ใช
ระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารตางๆ ใหกบัศูนยพัฒนาเดก็เลก็ในสังกัด 

      

  งบลงทุน รวม 2,143,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 593,000 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 482,400 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทีย ูราคาเครื่องละ 40,200 บาท 
จำนวน 12 เครื่อง ใหกับโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ขนาดทีก่ำหนดเปนขนาดไมต่ำกวา 30,000 บีทีย ู
 2. ราคาที่กำหนดเปนราคาทีร่วมคาติดตั้ง 
 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น 
 ขนาดไมเกิน 40,000 บทีียู ตองไดรบัการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
 อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
 4. ตองเปนเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  
 ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
 5. มีความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร 
 6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนอื 
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จากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลงังาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศทีม่ีคาประสทิธิภาพ พลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1)  แบบแยกสวน  ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี ้  
  -  สวิตซ 1 ตัว 
   -  ทอทองแดงไปกลบัหุมฉนวนยาว 4 เมตร  
   - สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
 8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
 (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรบัอากาศ) 
 (1) ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
- ขนาดไมต่ำกวา 13,000 บีทีย ู4,000 บาท 
- ขนาดไมต่ำกวา 40,000 บีทีย ู5,500 บาท 
 (2)  ชนิดตูต้ังพื้น 
- ขนาดไมต่ำกวา 33,000 บีทีย ู5,000 บาท 
- ขนาดไมต่ำกวา 42,000 บีทีย ู6,000 บาท 
 (3)  ชนิดติดผนงั 
- ขนาด 12,000 - 24,000 บทีียู 3,000 บาท 
- เปนไปตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2562 

      

  

- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
    เพิ่มเติม (ครัง้ที ่4) หนาที ่15 ลำดับที่ 24 

      

    2.โตะคอมพิวเตอร จำนวน 31,500 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร ราคาตัวละ 4,500 บาท    
จำนวน 7 ตัว  ใหกับศูนยพฒันาเด็กเลก็ในสงักัด โดยมีคุณลกัษณะดังนี้ 
   - เปนโตะสำหรับวางคอมพิวเตอร 
   - มพีื้นที่เพียงพอสำหรับวางจอภาพหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
   และเครือ่งพิมพหรือเครื่องแสกนเนอร 
   - แผนหนาโตะ (TOP)  ผลิตจากไมปารติเกิ้ลบอรด  
   หนาไมนอยกวา 25 มม. และเคลอืบผิวดานบนสำหรบักันน้ำดวย  
   PVC หรือวสัดุอื่นที่ดีกวา  สามารถทนความรอนและรอยขีดขวนได   
   ขนาดไมนอยกวา 70 x 145 x70 ซม. 
   - มีถาดเลื่อนวางคียบอรด 
   - มีชองวางซีพีย ู
   - มีชองรอยสายไฟ  สายสญัญาณตาง ๆ  
   - มลีิ้นชักไมต่ำกวา 2 ลิ้นชัก  มือจับอลูมเินียม  พรอมกุญแจล็อคลิ้นชกั
ทั้งชุด 
   - กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบส ี ลูกลอไนลอนแข็งแรง
ทนทาน 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่ 
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เคยซื้ออยางประหยัด เพือ่ใหพนกังานและประชาชนมีครุภัณฑใชในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบิัติงานและการใหบริการ
ประชาชนของพนักงานเทศบาลใหดีขึ้นได 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ.2563 และ 2564 หนาที่ 18 ลำดับที่ 11 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
    1. เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 34,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สำหรบังานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท  
จำนวน 2 เครื่อง ใหกับโรงเรียนเทศบาล1 (ซอย 6) โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core)  
มีความเร็วสญัญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรอืดีกวา  
จำนวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไมนอย
กวา 4 MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจไุมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  
250 GB จำนวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จำนวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จำนวน 1 หนวย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่18 ลำดับที ่9 

      

    2. เครื่องพิมพ Multifunction จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตัง้ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท 
จำนวน 2 เครื่อง ใหกับโรงเรียนเทศบาล1 (ซอย 6) โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
   -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner  
   และ Fax ภายในเครือ่งเดียวกัน 
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   - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถงัหมกึพิมพ  
   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
   - มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดำสำหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา  
   27 หนาตอนาท ี(ppm) หรอื 8.8 ภาพตอนาท ี(ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพสีสำหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา  
   15 หนาตอนาท ี(ppm) หรอื 5 ภาพตอนาท ี(ipm) 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
   หรือ 600  x 1,200 dpi 
   - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
   - สามารถถายสาเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดำ 
   - สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
   - สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซ็นต 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
   จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอระบบ 
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802 11b,g,n) ได 
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

      
  

เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ 4) หนาที ่15 ลำดับที ่29        
    3. เครื่องพิมพแบบฉีดพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน 30,100 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง ถังหมกึ
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคาเครือ่งละ 4,300 บาท จำนวน 
7 เครื่อง ใหกบัศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยมีคุณลักษณะดังนี ้
   - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถงัหมกึพิมพ  
   (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
   - มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4  
   ไมนอยกวา 19 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรบักระดาษขนาด A4  
   ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาท ี(ipm) 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
   จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน  
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่4) หนาที่ 12 ลำดบัที ่12  

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 1,550,000 บาท 
   อาคารตาง ๆ       

    โครงการปรบัปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ในสังกัด
เทศบาลตำบลโคกตูม 

จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตมู จำนวน 4 แหง 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ 2564 หนาที ่9 ลำดับที ่3  

      

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางรางวีและทอระบายนำ้บริเวณโรงเรียน
อนุบาล (เทศบาล 2) 

จำนวน 1,050,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางรางวีและทอระบาย
น้ำ บริเวณโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2) หมูที ่2 ตำบลโคกตูม โดยทำการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 8 เมตร  ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ ถนน ค.ส.ล.ไมนอยกวา 736 ตารางเมตร พรอมรางวีทั้งสอง
ขาง และวางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร  
(มอก. ชั้น 3) พรอมบอพัก ความยาวรวมไมนอยกวา 184 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) 
หนาที่ 9 ลำดับที่ 4  

      

   คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง       

    คาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อเปนคาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน 
  ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม  จำนวน 2 แหง แหงละ 150,000 บาท 
  รวมเปนเงิน 300,000 บาท ดังนี ้ 
   1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)  จำนวน 150,000 บาท 
   1.2 โรงเรียนอนุบาล (เทศบาล 2)  จำนวน 150,000 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น พ.ศ.2561 -2565 หนาที ่106 ลำดบัที ่4 
 
  

      



หน้า 79 จาก 140 

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 5,960,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 5,960,000 บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       
    เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในเขต จำนวน 5,960,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน 
   สงักัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล -   
   ประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน 1,490 คนๆ ละ 20 บาทตอวนั  
   จำนวน 200 วัน เปนเงิน 5,960,000 บาท แยกไดดังนี ้
   1.โรงเรียนพบิูลสงเคราะห1  จำนวน 175 ราย เปนเงิน 700,000 บาท 
   2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคค ี จำนวน 125 ราย  เปนเงิน 500,000 บาท 
   3.โรงเรียนวัดใหมจำปาทอง จำนวน 185 ราย  เปนเงิน 740,000 บาท 
   4.โรงเรียนบานโคกตูม  จำนวน 350 ราย  เปนเงิน 1,400,000 บาท 
   5.โรงเรียนบานหนองถ้ำ  จำนวน 115 ราย  เปนเงิน 460,000 บาท 
   6.โรงเรียนวัดซบัเสือแมบ จำนวน 70 ราย เปนเงิน 280,000 บาท 
   7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซาย จำนวน 230 ราย เปน
เงิน 920,000 บาท 
   8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซาย  จำนวน 65 ราย  เปน
เงิน 260,000 บาท 
   9.โรงเรียนบานหวยสม  จำนวน 60 ราย  เปนเงิน 240,000 บาท  
   10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซาย จำนวน 45 ราย เปน
เงิน 180,000 บาท 
   11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซาย จำนวน 70 ราย เปน
เงิน 280,000 บาท 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,532,464 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,088,764 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 3,088,764 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,298,900 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรงุเงินเดือน
ประจำป จำนวน 6 อัตราตามกรอบอัตรากำลังสามป  
(พ.ศ.2561-2563) ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่ประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมตั้งไวครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 121,200 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข หัวหนา 
ฝายบรหิารสาธารณสุข และหัวหนาฝายรกัษาความสะอาด ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 535,344 บาท 

      

  

-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน และเงินปรับปรงุคาตอบแทนใหแก
พนักงานตามกรอบอัตรากำลังประจำป จำนวน 4 อัตรา 
ตามกรอบอัตรากำลงัสามป(พ.ศ.2561-2563)  ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 66,120 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน
จาง จำนวน 4 อัตรา ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

  งบดำเนินงาน รวม 418,700 บาท 
   คาตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานและไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง
ปฏิบัติงานในลกัษณะเปนผลัด หรือกะ และไดปฏิบัตงิานนั้นนอก
ผลัด หรือกะของตนและใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบลดวย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
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   คาใชสอย รวม 137,700 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 77,700 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  

      

   คาวัสด ุ รวม 261,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชนหนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็กทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก  
กรรไกร เกาอีพ้าสติด แปรงลบกระดานดำตรายาง ขาต้ัง (กระดานดำ) ที่
ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ
แผนปายชื่อสำนกังานหรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปาย
ตางๆ มูลีม่านปรับแสง (ตอผืน)  พรม (ตอพื้น) นาิกาตั้งหรอืแขวน  
พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเปาตราชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก  
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาย ลวดเยบ็กระดาษ กาว  
ชอลก สมุด ซองเอสาร  ตลบัผงหมึก น้ำหมกึปริ้นท เทป พวีีซ ีแบบใส  
น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไมบรรทัด คลิป เปก เข็ม หมุดกระดาษ
คารบอน แฟม สมุดบัญช ีสมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพสำล ีน้ำมัน  
ไข ขี้ผึ้ง น้ำด่ืมสำหรบับริการประชาชนในสำนักงานและวัสดอุื่น ๆ ที่   
สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ   ตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
 -เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ    ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรงกญุแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คมีล็อค ลอ็คเกียร ล็อคครัช กระจกโคงมนล็อค
พวงมาลัย สญัญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรยาง
รถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟมมกรองแสง เบาะ 
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย
สายพานใบพัดหมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถงัน้ำมัน กันชน 
รถยนต เข็มขัดนิรภัย และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ    ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรงกญุแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คมีล็อค ลอ็คเกียร ล็อคครัช กระจกโคงมนล็อค
พวงมาลัย สญัญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรยาง
รถยนต น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟมมกรองแสง 
 เบาะรถยนต เครือ่งยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถังน้ำมัน กันชน
รถยนต เข็มขัดนริภัย และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 46,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบั 
คาวัสด ุเชน แกสหุงตมน้ำมันเชื้อเพลงิ น้ำมันดเีซล น้ำมันกาด น้ำมัน
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เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมันเครื่อง ถาน กาส และวัสดุอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ    ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพจิารณา   งบประมาณรายจายประจำปใน
ลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ขาต้ังกลองขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป พูกัน ส ีกระดาษเขียน โปสเตอร ฟลม เมมโมรกีารด ฟลม
สไลด แถบบันทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนต,วีดีโอเทป,แผนซีด)ี รปูสีหรือ
ขาวดำ ที่ไดจากลางอัดขยายภาพถายดาวเทียม และวัสดุอื่นๆ ทีส่ามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 90,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมลู
อุปกรณ บันทึกขอมลู (Diskette,floppy Disk,Removable  
Disk,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash  Drive)  
เทปบันทึก ขอมลู(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge  
Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลบัผงหมกึ
สำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง  
สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดรีอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Doard)เมนบอรด (Main  
Board) เมมโมรีซ่ิ (MenoryChip) เชน Ram คัดซีทฟเดอร (Cut Sheet  
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Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching  
Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  
เชน Ethernet Card,Lan Card, Anti Virus Card, Sound Card  
เปนตน เครือ่งอานและบันทึกขอมลูแบบตางๆ เชน แบบดสิเกตต  
(Diskette) แบบฮารดดสิต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-Rom) แบบ
ออพติคอล (Optical) และวัสดุอื่น ๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภท
รายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  งบลงทุน รวม 25,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 25,000 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    เกาอี้สำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสำนกังาน เชน เกาอี้พนกังานชนิด
ลอเลื่อน มีพนกัพิงขาชุบโครเมียม บุหนงั มีทาวแขน จำนวน 2 ตัว  
ตัวละ 5,000 บาท  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจาง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครภณัฑ     
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989    
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาที่ 
เคยซื้ออยางประหยัด เพือ่ใหพนกังานและประชาชนมีครุภัณฑใชใน 
การปฏิบัตงิาน สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานและการ   
ใหบรกิารประชาชนของพนกังานเทศบาลใหดีข้ึนได    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที ่20 ลำดับที ่23 

      

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       
    เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี 
   -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
   -มีความละเอียดในการพิมพไมนอย?กวา 600x600 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพขาวดำ สำหรบักระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
   -มีความเร็วในการพิมพส ีสำหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาท ี(ppm) 
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   -มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
   -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได 
   -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   -มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   -สามารถถายสำเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวดำ 
   -สามารถทำสำเนาเอกสารไดสงูสุดไมนอยกวา 99 สำเนา 
   -สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
   -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USD  2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
   -มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Inerface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดกีวาจำนวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 
   -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
   -สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จดัจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   -เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที ่5) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที ่20 ลำดับที ่24 

 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น รวม 5,072,980 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,648,980 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 1,648,980 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,168,980 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรงุเงินเดือน
ประจำป จำนวน 4  อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลงั 3 ป (พ.ศ.2561-
2563) ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
 -เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการคำนวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 432,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน พรอมทั้งเงินปรบัปรุงคาตอบแทน
ประจำป จำนวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลง 3 ป (พ.ศ.2561-
2563) ตั้งไวครบ 12 เดอืน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการคำนวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 48,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางจำนวน 4 อัตรา  
ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป(พ.ศ.2561-2563)  ตัง้ไวครบ 12 เดอืน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการคำนวณภาระ
คาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,734,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 14,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะและไดปฏิบัติงาน นั้นนอกผลัดหรอืกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมาย 
วาดวยสภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบลดวย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 9,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลกูจางประจำ ที่มสีทิธิเบกิไดตามระเบยีบวาดวยการนี ้ 
หนังสือสัง่การตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 

      

   คาใชสอย รวม 2,700,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน  

      

    2.โครงการ อย.นอย พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย จำนวน 70,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการ อย.นอย พัฒนา
คุณภาพปลอดภัยโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดืม่คาตอบแทนวิทยากรของรางวลัของทีร่ะลึก คาจางเหมา  
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พาหนะ คาวสัดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 115  
ลำดับที ่10 

    3. โครงการดูแลและสงเสรมิสุขภาพผูสูงอาย ุ จำนวน 900,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการและการจัดกจิกรรม
ที่เกี่ยวกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายทุั้งทางรางกายและ
จิตใจ สำหรบัการประชุม/อบรม ศึกษาดูงาน สำหรับจายเปนคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาพาหนะ คา
ปายประชาสัมพันธ คาวัสด ุอปุกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 113  ลำดับที่ 2 

      

    4. โครงการปองกันควบคมุโรคติดเชื้อเอชไอว ี จำนวน 120,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรณรงค การปองกันและแกไขปญหาเอดส สำหรับการจัด
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหแกผูนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู
ติดเชื้อเอชไอว ีสำหรบัจายเปนคาอาหาร อาหารวาวและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาจางพาหนะ คาวัสด ุอปุกรณคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 114  ลำดับที่ 6  

      

    5. โครงการปองกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัตใิหม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมี
คาใชจาย ประกอบดวยคายา น้ำยา วัสดุและเวชภัณฑทางการแพทย 
ที่จำเปน คาเอกสารแผนพับ คาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ  
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 115  ลำดับที่  7 

      

    6. โครงการเฝาระวังคุณภาพนำ้ดื่มตูหยอดเหรียญในชุมชน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของ
รางวับ วัสด ุอุปกรณ และคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำด่ืมตู
หยอดเหรียญและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
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ฝกอบรม และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 115  ลำดับที่  8 

    7. โครงการรณรงคแกไขปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล จำนวน 250,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจาง
พาหนะ คาวสัดุ อปุกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 113  ลำดับที่  1 

      

    8. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบ ดวยคาจัดซื้อเวชภัณฑน้ำยาพนหมอกควัน ทรายเคลือบ
สารเคม ีน้ำมัน แผนพับ ปายประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการออกปฏบิัติงานและคาใชจายอืน่  ๆทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 114  ลำดับที่  4 

      

    

9. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขับา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนาร ี

จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของ
รางวัล วัสด ุอุปกรณ และคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำด่ืมตู
หยอดเหรียญและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 114  ลำดับที่  3 

      

    10.โครงการอบรมใหความรูตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจาง
พาหนะ คาวสัดุ อปุกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
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ฝกอบรม และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 114  ลำดับที่  5 

    11. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาพิธีเปด-ปดโครงการฯ คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาพาหนะ คาของ รางวัล ของที่
ระลกึ คาทีพ่ัก คาวัสด ุอปุกรณและคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 115  ลำดับที่  9  

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาบำรุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่อง หลกัเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปทีเ่บกิจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณูปโภค  

      

   คาวัสด ุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่จะตอง
ชำระพรอมกับคาวัสด ุเชนชุดเครื่องผาตัด ที่วางกรวงแกว  
กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง (stethoscope) แปลหามคนไข คีมถอน
ฟน เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึง่ เครื่องมือวิทยาศาสตร 
สำลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ  
ออกซเิจน น้ำยาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน  
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยง เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือ
กรแพทย หลอดเอกซเรย และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจาย 
ในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 30,000 บาท 
   คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       
    คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรงุรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกต ิหรอื
คาซอมแซม 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่143  ลำดับที่  1 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 660,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน       
    โครงการสนบัสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริดานสาธารณสุข จำนวน 660,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาสนบัสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริดานสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในการ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข จำนวน 33 ชุมชน โดยใหเลือกทำชุมชน/ 
หมูบานละ 3 โครงการ ในกรอบงบประมาณละ 20,000 บาท 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที ่153 ลำดับที่  1 
  

      

แผนงานสังคมสงเคราะห 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 200,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 200,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการสนบัสนุนและใหความชวยเหลือประชาชน จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนและใหความชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาที่ของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  
หนาที่ 117 ลำดบัที ่1  

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,218,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,808,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,808,400 บาท 

   

เงินเดือนพนักงาน 
 
  

จำนวน 2,448,000 บาท 
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- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งปรบัปรุงเงนิเดือน 
ประจำป  จำนวน  6  อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรากำลงั  3  ป  (พ.ศ.
2561 – 2563) ตั้งไวครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองชาง และเงนิ
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล ตั้งไวครบ12 เดอืน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินประจำตำแหนง จำนวน 121,200 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินประจำตำแหนงของผูอำนวยการกองชางหวัหนาฝาย
การโยธา  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางและหัวหนาฝายควบคุม
อาคารและผังเมือง ตั้งไวครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 172,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจาง  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางประจำป  จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลงั  3  ป  (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไว ครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

  งบดำเนินงาน รวม 410,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 210,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งให
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที ่ 6  กันยายน  2561 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นทีป่ฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายเงินตอบแทน
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การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

   คาเชาบาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที ่12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสือสัง่การตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน 
เทศบาลที่มสีิทธิเบิกจายตามระเบียบวาดวยการนี ้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

      

   คาใชสอย รวม 120,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    คาจัดทำและเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดทำและเพื่อใหไดมาซึง่บริการ
อื่นๆ  เชน  คาจัดทำเอกสาร  คาถายเอกสารและคาธรรมเนยีมตางๆ   
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกต ิ
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
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ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค     

   คาวัสด ุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืงและวัสดุประเภทประกอบและอะไหล รวมถึง 
รายจายทีจ่ะตองชำระพรอมกบัคาวัสด ุเชน หนังสือ สมุด เครื่องคิด 
เลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เยบ็กระดาษขนาดเล็ก  
ไมบรรทัดแบบเหลก็ กรรไกร เกาอี้ พลาสติก แปรงลบกระดาน ตรายาง  
ขาต้ัง (กระดานดำ)กระดานไวทบอรด ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องตัดโฟม เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่
พระบรมฉายาลักษณ แผงปดประกาศ แผนปายช่ือสำนักงานหรือ
หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรบัแสง  พรม   
นาิกาตั้งหรอืแขวน พระพุทธรปู พระบรมรปูจำลอง กระเปา ตราชั่ง
ขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมกึ น้ำ
หมึกปริ๊นท เทปพีวีซีแบบใส น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เปก เข็มหมุด กระดาษคารบอน แฟม สมุดบญัช ีธงชาต ิ 
เชือก สิ่งพมิพที่ไดจากการซื้อหรือจางพมิพ กลองพลาสตกิ ของใชในการ
บรรจหุีบหอ น้ำด่ืมสำหรบับริการประชาชน และวสัดุอื่นๆ   
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลอืง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบอะไหล 
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ  เชน  แผน หรือจานบันทึก
ขอมูล  อปุกรณบันทกึขอมูล  (Diskette , 
Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , 
Digital Video Disc , FI ash Drive)  เทปบันทึกขอมลู 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartride Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนือ่ง  สายเคเบิล  หนวยประมวลผล  ฮารดดิสก 
ไดรฟ ซีดรีอมไดรฟ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board)     

      



หน้า 94 จาก 140 

 

เมนบอรด  (Main Boaed)  เมมโมรี่ซิป  (Memory Chip)  เชน     
Ram  คัดซีทฟตเดอร  (Cut Sheet Feeder)  เมาส  (Mouse)  
พรินเตอรสวิตซิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย 
สัญญาณ  (Hub)  แผนวงจรอิเล็กทรอนกิส  (Card)  เชน   
Ethernet Card ,  Lan Card , Anti Virus Card , Sound Card   
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกแผนขอมลูตางๆ เชน  แบบดสิเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดสิต (Hard Disk) แบบซดีีรอม  (CD-ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) น้ำหมึกปริ้นท และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ 
เบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 งานไฟฟาถนน รวม 29,176,067 บาท 
  งบบุคลากร รวม 4,008,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 4,008,800 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,227,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งปรบัปรุง
เงินเดือน  ประจำป  จำนวน  4  อัตรา  ตามกรอบแผน 
อัตรากำลงั  3  ป  (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไวครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซอมแนวทาง
การคำนวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 2,592,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจาง  พรอมทั้งเงินปรับปรุง 
   คาตอบแทนพนักงานจางประจำป  จำนวน  19  อัตรา  
   ตามกรอบแผนอัตรากำลงั  3  ป  (พ.ศ.2561 – 2563) ตัง้ไว 
   ครบ 12 เดือน 
   - เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่
   มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม 
   แนวทางการคำนวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบคุคล 
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 189,800 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  
   ตั้งไวครบ 12 เดือน 
   - เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่
   มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม 
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   แนวทางการคำนวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบคุคล 
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  งบดำเนินงาน รวม 1,531,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 86,000 บาท 
   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 40,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง 
   ใหดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 
   - เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลงั ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0402.5/ว 85 
   ลงวันที ่ 6  กันยายน  2561 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นทีป่ฏิบัติงาน 
   ตามหนาที่ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ 
   สำนกังานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงาน 
   หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏบิัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน 
   และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือ 
   โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัด หรือกะ 
   และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจาย 
   เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 

      

   คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล มสีิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบวาดวยการนี ้
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862     
ลงวันที ่12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบกิ
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนงัสอืสัง่การตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

      

   คาใชสอย รวม 320,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาเครื่องจกัรกล  เชน  จางเหมารถแบ็คโฮ รถ
แทรกเตอร รถบด รถเครน รถยก เครื่องแย็กปูน  และเครื่องจักรกล
อื่นๆ  ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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    2. คาจางเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารอื่นๆ  เชน  คาถายเอกสาร คาเขาเลม
เอกสาร  คาเปลี่ยนมิเตอรไฟฟาที่ชำรุด  และอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลกัเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

    3. คาธรรมเนียมตางๆ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ  เชน  คาธรรมเนียมในการการติดตัง้
มิเตอรไฟฟา  และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน  

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสินและครุภณัฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติและเพื่อจายเปนคาซอมบำรงุยานพาหนะที่วสัดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกตริะหวาง 4 – 6 ปหรือระยะทางใชงาน
ระหวาง 60,000 – 120,000  กิโลเมตร และการซอมกลางใชงาน
ครบ 6 ป หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กโิลเมตร  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค      
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   คาวัสด ุ รวม 1,125,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
ที่จะตองชำระพรอมกับคาวัสด ุเชน ไมโครโฟน ขาต้ัง  หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวสเทปพันสายไฟ สายไฟฟา โคม
ไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขดัรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอด
วิทยทุรานซสิเตอรและช้ินสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ 
รีซสีเตอร มูฟวิ่งคอยส  คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศ หรอืเสาอากาศสำหรบัวิทย ุเครือ่งรบัโทรทัศน  จานรบั
สัญญาณดาวเทียม  ดอกลำโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ  แผง
บังคับทางไฟ  ไขควงวัดกระแสไฟฟา ไขควง  คีมตัดสายไฟ  คัดเตอร
พรอมใบมีด  ใบมีดคัดเตอร และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

      

   วัสดุกอสราง จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมคาวัสด ุเชน ไมตางๆ ฆอน 
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ใบเลื่อย ขวาน กบไสไม 
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน 
โถสวม  อางลางมือ  ราวพาดผา  น้ำมันทาไม  ทินเนอร ส ี
ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบือ้ง  สังกะส ี
ตะปู เหล็กเสน แปลงทาส ีปูนขาว  ทอน้ำและอปุกรณประปา   
ทอตางๆ ทอน้ำบาดาล ขอตอ ของอ กาวประสานทอ เทปพนัทอ  
สายยาง อางผสมปูน สกัดหุมยาง และวัสดุอื่นๆ  ทีส่ามารถ 
เบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
   วัสดสุิ้นเปลือง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
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   รวมถงึรายจายที่จะตองชำระพรอมคาวัสดุ  เชน ไขควง  ประแจ 
   แมแรง  กญุแจปากตาย  กญุแจเลื่อน  คมีล็อค  ล็อคเกียร 
   ลอ็คครัช  กระจกโคงมน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญานไฟระพริบ 
   สญัญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ยางรถยนต  น้ำมนัเบรก   
   น็อตและสกร ู สายไมค  เพลา  ฟลมกรองแสง  เบาะรถยนต 
   เครื่องยนต  (อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  เบรก คลัช  พวงมาลัย 
   สายพานใบพัด  หมอน้ำ  หัวเทียน  แบตเตอรี ่ จานจายลอ 
   ถังน้ำมัน  ไฟหนา  ไฟเบรก  อานจักรยาน  ตลบัลกูปน 
   กระจกมองขาง  กระจกมองหลัง  กันชนรถยนต  เขม็ขัดนิรภัย 
   สติก๊เกอรติดรถยนตสะทอนแสง  และวสัดุอื่นๆ  ที่สามารถเบิก 
   จายในประเภทรายจายนี ้
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
   ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
   การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
   ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
    ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรงุ 
   หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมนัเครื่อง  
ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ    ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจำแนกประเภทรายจายตาม    งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว  254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพจิารณา   งบประมาณรายจายประจำป
ที่เบกิจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
   วัสดสุิ้นเปลือง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
   รวมถงึรายจายที่จะตองชำระพรอมคาวัสดุ  เชน  พูกัน  ส ี  
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   กระดาษเขียน  โปสเตอร  ภาพถายดาวเทียม  ภาพถายแผนที ่  
   ผาดบิ  แปรงทาส ี ปายไวนิล  และวัสดุอื่นๆ  ทีส่ามารถเบิกจาย 
   ในประเภทรายจายนี ้
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
   ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
   การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
   ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
   ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรงุ 
   หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น 

   วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
   วัสดสุิ้นเปลือง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
   รวมถงึรายจายที่จะตองชำระพรอมคาวัสดุ  เชน  เทปวัดระยะ  
   บันไดอลูมเินียม บันไดไม  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  และวัสดุอื่นๆ   
   ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดวนที่สุด ที ่
   มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
   การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
   ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
   มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
   หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุอ่ืน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
   วัสดสุิ้นเปลือง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
   รวมถงึรายจายที่จะตองชำระพรอมคาวัสดุ  เชน  มิเตอรน้ำ – 
   ไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแกส  หัววาลวเปด – ปดแกส 
   และวสัดุอื่นๆ  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
   มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
   การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
   ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
   มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
   หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 21,878,000 บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 21,878,000 บาท 
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    1. กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขางสถานีเพาะชำกลาไม (แยกทางหลวง
หมายเลข 3017) ชุมชนบานนิคม 1 พัฒนา หมูที่ 3 ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 775,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยขางสถานีเพาะชำกลาไม   
(แยกทางหลวงหมายเลข  3017) โดยทำการกอสรางถนน ค.ส.ล.ผิวทาง
กวาง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.   
ไมนอยกวา 1,360 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพืน้ที่   
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 11 ลำดบัที ่24 

      

    

2. กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี ตอจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ระหวาง
ถนนสายเหมืองแร - ซอยศูนย) ชุมชนบานหนองถ้ำ หมูท่ี 7 ตำบลนิคม
สรางตนเอง 

จำนวน 1,325,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายตรี ตอจากถนน ค.ส.ล.  
เดิม (ระหวางถนนสายเหมืองแร – ซอยศูนย) โดยทำการกอสรางถนน  
ค.ส.ล. ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 398 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 2,388 ตารางเมตร  ไหลทางลงลูกรังตามสภาพ
พื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตมูกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 13 ลำดบัที ่31 

      

    3. ซอมสรางถนน ค.ส.ล.ซอย 5 ตอจากถนน ค.ส.ล.เดิม (ระหวางสายเอก 
– สายตรี)  ชุมชนบานน้ำซับ  หมูท่ี  5  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 1,941,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนค.ส.ล.ซอย 5 ตอจากถนน ค.ส.ล.
เดิม (ระหวางสายเอก – สายตรี)  โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด
เสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิว
ทาง ค.ส.ล.ใหม ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว  500  เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร  
ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 3 ลำดบัที ่4  

      

    4. ซอมสรางถนน  ค.ส.ล.ซอยพิเศษ ตอจากของเดิม (ระหวางสายจัตวา 
– สายโท) ชุมชนบานหวยบงสามัคค ีหมูท่ี 8 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 1,174,000 บาท 

      
  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยพเิศษ ตอจากของเดิม        
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(ระหวางสายจัตวา – สายโท) โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุด
เสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิว
ทาง  ค.ส.ล.ใหม  ผิวทางกวาง  6.00  เมตร  ยาว  300  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที ่ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,800 ตารางเมตร ไหล
ทางลงลกูรงักวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 5 ลำดบัที ่8 

    5. ซอมสรางถนน ค.ส.ล .ซอย 4 (ระหวางสายตรี – สายโท) ชุมชนบาน
ซอย 5 หมูท่ี 13 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 1,931,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล.ซอย 4 (ระหวางสายตรี –  
สายโท) โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก  พื้นที่ไม
นอยกวา 3,000 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล.ใหม  
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ 
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 8 ลำดบัที ่17  

      

    6. ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 3 (ระหวางสายจัตวา – สายทหาร) ชุมชน
บานรวมใจหมู 16 หมูท่ี 16 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 1,962,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 3 (ระหวางสายจัตวา – สาย
ทหาร) โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดมิที่ชำรุดเสียหายออก  พื้นที่ไมนอย
กวา 3,000 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิวทาง  ค.ส.ล. ใหม  
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ 
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ  
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 10 ลำดบัที ่21  

      

    7. ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหวางสายจัตวา – สายโท) ชุมชน
บานหวยเสารพัฒนา หมูที่ 14 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 1,574,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (ระหวางสายจัตวา –  
สายโท) โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก  พื้นที ่
ไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล. ใหม  
ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ  
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
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(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 9 ลำดบัที ่18 

    8. ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหวางสายจัตวา – สายโท) ชุมชน
บานสระวัง หมูท่ี 15 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 1,861,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 8 (ระหวางสายจัตวา –  
สายโท) โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก  พื้นที ่
ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิวทางค.ส.ล.ใหม 
 ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที ่
 ค.ส.ล. ไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ  
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 9 ลำดบัที ่19 

      

    9. ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 8 ชุมชนบานรักโคกสะอาด  
หมูท่ี 11 ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 984,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา 8 โดยทำการรื้อ 
ผิวทาง ค.ส.ล. เดมิที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตาราง
เมตร และทำการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล. ใหม ผิวทางกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  
1,600 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที ่รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 15 ลำดบัที ่34 

      

    10. ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ถนนรอบอางเก็บน้ำหวยสม ตอจากของเดิม 
(ระหวางซอย 6 – ซอย 7) ชุมชนบานซอย 5 หมูท่ี 13 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 1,753,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล.ถนนรอบอางเกบ็น้ำหวยสม  
ตอจากของเดิม (ระหวางซอย 6 – ซอย 7) โดยทำการรือ้ผิวทาง   
ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร   
และทำการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล. ใหม ผิวทางกวาง 6.00 เมตร   
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  
2,700 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 8 ลำดบัที ่16  

      

    11. ซอมสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายเขาบานซับเสือแมบ ตอจากเดิม 
ชุมชนบานซบัเสือแมบสามคัคี หมูท่ี 10  ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 1,250,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสายเขาบานซับเสือแมบ  
โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไมนอยกวา  
1,908 ตารางเมตร และทำการกอสรางผิวทาง ค.ส.ล. ใหม ผิวทางกวาง  
6.00 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ค.ส.ล. ไมนอยกวา  
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1,908 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 1.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 14 ลำดบัที ่33 

    12.ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 1 (ถนน
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานศูนยหนึ่งพัฒนา หมูที่ 12 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 1 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานศูนยหนึ่งพฒันาโดยทำ
การติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จำนวน 4 ตน  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 16 ลำดบัที ่40 

      

    13. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 2 (ถนน
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจหมู 16 หมูท่ี 16 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 2 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจหมู 16 โดยทำการ
ติดต้ังเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 4 ตน  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 17 ลำดบัที ่41 

      

    14. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 2 (ถนน
สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูท่ี 4 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 2 (ถนนสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานหนองแกเตื่อย โดยทำการ
ติดต้ังเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 4 ตน รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 16 ลำดบัที ่37  

      

    15. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 3 (ถนน
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจหมู 16 หมูท่ี 16 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 3 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจหมู 16 โดยทำการ
ติดต้ังเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 4 ตน  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 17 ลำดบัที ่42 
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    16. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 3 (ถนน
สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูท่ี 4 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 3 (ถนนสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานหนองแกเตื่อย โดยทำการ
ติดต้ังเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 4 ตน รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 16 ลำดบัที ่38 

      

    17. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 4 (ถนน
สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูท่ี 4 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 4 (ถนนสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานหนองแกเตื่อย โดยทำการ
ติดต้ังเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 4 ตน รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 16 ลำดบัที ่39 

      

    18. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 6 (ถนน
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานหวยจันทร หมูท่ี 7 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 6 (ถนนสายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบานรวมใจหมู 16 โดยทำการ
ติดต้ังเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 4 ตน  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 17 ลำดบัที ่43  

      

    19. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 8 (ถนน
สายตรี - สายโท) ชุมชนบานหวยสม หมูท่ี 6 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 8 (ถนนสายตรี - สายโท) ชุมชนบานหวยสมโดยทำการติดตั้งเสา
ไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จำนวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 17 ลำดบัที ่44  

      

    20. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานซอย 8 (ถนน
สายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานสระวัง หมูท่ี 15 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพาน
ซอย 8 (ถนนสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบานสระวังโดยทำการติดตั้งเสา
ไฟฟาชนิดโซลารเซล สูง 7 เมตร จำนวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบ
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แปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 18 ลำดบัที ่45  

    

21. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณคอสะพานทางเขาบาน
ซับเสือแมบ 2 สะพาน ชมุชนบานซบัเสือแมบสามคัคี หมูที่ 10 ตำบล
นิคมสรางตนเอง 

จำนวน 316,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวคอสะพานทางเขา
บานซับเสอืแมบ 2 สะพาน ชุมชนบานซบัเสือแมบสามัคค ี
โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟาชนิดโซลารเซล สงู 7 เมตร จำนวน 8 ตน  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 18 ลำดบัที ่47  

      

    22. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณบานหนองเสาร ชุมชน
บานหวยบงสามัคคี หมูท่ี 8 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 395,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณบานหนองเสาร  
ชุมชนบานหวยบงสามัคคี โดยทำการติดตัง้เสาไฟฟาชนิดโซลารเซล  
สูง 7 เมตร จำนวน 10 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
โคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 18 ลำดบัที ่46  

      

    23. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณสี่แยกซอย 3 ถนนสายตรี 
ชุมชนบานสามพันตา หมูที่ 3 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณสี่แยก
ซอย 3 ถนนสายตรี ชุมชนบานสามพันตา โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟาชนิด
โซลารเซลสูง 7 เมตร จำนวน 4 ตน 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 15 ลำดบัที ่35 

      

    24. ติดตั้งเสาไฟฟาถนน ชนิดโซลารเซล บริเวณสี่แยกซอย 3 ถนนสายโท 
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที่ 4 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 158,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเสาไฟฟา ชนิดโซลารเซล บริเวณสี่แยก
ซอย 3 ถนนสายโท ชุมชนบานหนองแกเตื่อย โดยทำการติดตัง้เสาไฟฟาชนิด
โซลารเซล สูง 7 เมตร จำนวน 4 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 15 ลำดบัที ่36 
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25. ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายจัตวา ตอจากของเดิม 
(ระหวางซอยศูนย – สายเหมืองแร) ชุมชนบานหนองหอย หมูท่ี 9 ตำบล
โคกตูม 

จำนวน 1,994,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายจัตวา ตอจาก
ของเดิม (ระหวางซอยศูนย – สายเหมืองแร) โดยทำการปูผวิทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ผิวทางกวาง 7.50 เมตร ยาว 750 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 5,625  
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 5 ลำดบัที ่9  

      

    

26. ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายเหมืองแร ตอจากของเดิม 
(ระหวางสายจัตวา – สายทหาร) ชุมชนบานหนองหอย หมูท่ี 9 ตำบล 
โคกตูม 

จำนวน 905,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สายเหมืองแร ตอ
จากของเดิม (ระหวางสายจัตวา – สายทหาร) โดยทำการปผูิวทางแอส
ฟลทติกคอนกรีต ผิวทางกวาง 6.00 เมตร  ยาว 500 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรอืพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 3,000  
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 6 ลำดบัที ่10 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,758,267 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,758,267 บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    1. ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย 2 (สายเอก - สายตรี) 
ชุมชนบานคีรีวงก หมูท่ี 10 ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 357,234 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ  บริเวณ
ซอย 2 (สายเอก - สายตร)ี ชุมชนบานครีีวงก ใหกบัการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลพบุร ีรายละเอยีดตามทีก่ารไฟฟาสวนภูมิภาคจงัหวัดลพบุรกีำหนด 
   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
(ครั้งที ่ 4) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 8 ลำดบัที ่1 

      

    2. ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบานทาเดือ่ ชุมชนบาน 
ทาเดื่อ - คงเจริญ หมูที่ 4 ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 1,041,347 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
บานทาเดื่อ ชุมชนบานทาเดื่อ - คงเจรญิ ใหกบัการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดลพบุร ีรายละเอยีดตามทีก่ารไฟฟาสวนภูมิภาคจงัหวัดลพบุรกีำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
(ครั้งที ่ 4) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 8 ลำดบัที ่2 

    3. ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยบานทาเดือ่นอย ชุมชน
บานทาเดื่อนอย หมูท่ี 5 ตำบลนคิมสรางตนเอง 

จำนวน 196,882 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
บานทาเดื่อนอย ชุมชนบานทาเดื่อนอยใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ลพบรุี รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบรุีกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
(ครั้งที ่ 4) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 9 ลำดบัที ่3  

      

    4. ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอยหมูบานราเมศ ชุมชนบาน
หนองถ้ำ หมูที่ 7 ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 162,804 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ บริเวณซอย
หมูบานราเมศ ชุมชนบานหนองถ้ำ ใหกบัการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัด
ลพบรุี รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบรุีกำหนด 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
(ครั้งที ่ 4) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 9 ลำดบัที ่4 

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 996,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 501,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 501,500 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 441,500 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจาง  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางประจำป  จำนวน  4  อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลงั  4  ป  (พ.ศ.2561 – 2563) ตั้งไวครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรือ่ง ซักซอม 
แนวทางการคำนวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
- เปนไปตามหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
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   ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซกัซอม 
   แนวทางการคำนวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบคุคล 
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  งบดำเนินงาน รวม 495,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 130,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาเครื่องจกัรกล  เชน  รถแบ็คโฮ รถแทรกเตอร 
 และเครื่องจกัรอื่นๆ  ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

      

    2. คาจางเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารอื่นๆ  เชน  คาจางเหมาดูแลตนไมสวน
ไมประดบั  สวนหยอม  สวนสาธารณะ  หรือสนามหญาของทาง
ราชการ  และทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาบำรงุรักษาและซอมแซมทรัพยสินและครุภณัฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติและเพื่อจายเปนคาซอมบำรงุยานพาหนะที่วสัดุ
อะไหลมีอายุการใชงานปกตริะหวาง 4 – 6 ปหรือระยะทางใชงาน
ระหวาง 60,000 – 120,000  กิโลเมตร  และการซอมกลางใชงาน
ครบ 6 ป หรือระยะทางใชงานครบ 120,000 กโิลเมตร  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค   

      

   คาวัสด ุ รวม 365,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 25,000 บาท 
      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน       
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วัสดุสิ้นเปลอืง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายทีจ่ะตองชำระพรอมคาวัสด ุ เชน  ผงซักฟอก  สบู  น้ำยาลาง
จาน  แปรงทำความสะอาด  ไมกวาดแข็ง  เขงไมกวาดออน  เสนเอ็นตัด
หญา  ใบมีดตัดหญา  ขาต้ังเครื่อง ตัดหญา  หัวเทียน  จานยึดใบมีด  สาย
คันเรง  โซเลื่อย บารเลื่อย ชุดสตารทเลื่อย  สายยาง  และวสัดุอื่นๆ   
ที่สามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

   วัสดุกอสราง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมคาวัสด ุเชน ไมตางๆ ฆอน 
คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ใบเลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครือ่งวัดขนาดเลก็ (เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวานโถสวม  อางลาง
มือ  ราวพาดผา  น้ำมันทาไม  ทินเนอร สี ปูนซีเมนต  ทราย  อฐิหรือ
ซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สงักะส ีตะป ูเหล็กเสน แปลงทาส ีปูนขาว  ทอ
น้ำและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ำบาดาล ขอตอ ของอ กาวประสาน
ทอ เทปพันทอ สายยาง อางผสมปูน สกัดหุมยาง และวัสดุอืน่ๆ  ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมคาวัสด ุ เชน ไขควง  ประแจ 
แมแรง  กญุแจปากตาย  กญุแจเลื่อน  คีมลอ็ค  ล็อคเกียร  
ล็อคครัช  กระจกโคงมน  ล็อคพวงมาลัย  สญัญานไฟระพรบิ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  ยางรถยนต  น้ำมันเบรก  น็อตและ 
สกร ู สายไมค  เพลา  ฟลมกรองแสง  เบาะรถยนตเครื่องยนต   
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(อะไหล)  ชุดเกียรรถยนต  เบรก คลัช  พวงมาลัย สายพานใบพัด  หมอ
น้ำ  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จานจายลอ ถังน้ำมัน  ไฟหนา  ไฟเบรก  อาน
จักรยาน  ตลบัลูกปน กระจกมองขาง  กระจกมองหลงั  กันชน
รถยนต  เข็มขัดนิรภัย สติ๊กเกอรติดรถยนตสะทอนแสง  และวัสดุอื่นๆ  ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมนัเครื่อง  
ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด 
 ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ    ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว  254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพจิารณา   งบประมาณรายจายประจำป
ที่เบกิจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืง  และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
รวมถึงรายจายทีจ่ะตองชำระพรอมคาวัสด ุ เชน  เคียว สปงเกลอร   
(Sprinkler)  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะคราดซี่พรวนดิน 
ระหวางแถว เครื่องดักแมลง  ตะแกรงรอนเบนโธส  อวน(สำเรจ็รปู)  
กระชัง ปุย  ยาปองกันและกำจัดศัตรพูืชและสัตว  อาหารสตัว พืชและ
สัตว  พันธุสัตวปกและสัตวน้ำ  น้ำเชื้อพันธุสัตว วสัดุเพาะชำ อุปกรณใน
การขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือพลาสติก หนากากปองกัน
แกสพิษ  สายยาง  ตนไม  ดินปลกู กระถางปลกู  สแลน  ตาขาย  ผาใบ
หรือพลาสติก  เชือก และวัสดอุื่นๆ  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
- เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
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ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  

 งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,578,204 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,568,204 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,568,204 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 2,362,944 บาท 

      

  

-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษใหแก
พนักงานตามกรอบอัตรากำลังประจำป จำนวน 20 อัตรา ตัง้ไว
ครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 205,260 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวใหแกพนกักานจาง ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,110,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของ
ตน และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบลดวย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

      

   คาใชสอย รวม 2,180,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางลอกทอระบายน้ำ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาลอกทอระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
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ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    2. คาจางเหมาขุดรื้อ/ขนยายขยะมูลฝอย จำนวน 100,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาขุดรื้อ/ขนยายขยะมลูฝอย เพื่อปรบัปรงุและเพิม่
พื้นที่ ในการกำจัดขยะมูลฝอย 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

      

    3. คาจางเหมาถมดิน – ฝงกลบ จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาถมดินฝงกลบขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

      

    4. คาจางเหมาทำปาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาทำปายสื่อประชาสัมพันธตางๆ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

      

    5. คาจางเหมาบริการตางๆ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาถาย
เอกสาร คาจางเหมาแบ็คโฮ 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
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สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    6. คาจางเหมาแรงงานประจำบอขยะ จำนวน 96,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานประจำบอ
ขยะ จำนวน 1 คน (8,000?12) 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

    7. คาจางเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะสถาน จำนวน 9,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานปรับปรงุและรักษาสาธารณะ
สถาน เชน คาจางเหมาทำความสะอาดสาธารณะสถานตางที่เทศบาล
ตำบลโคกตมู 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

      

    8. คาธรรมเนียมตางๆ จำนวน 20,000 บาท 
      

  

-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ       
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการขยะทองคำ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให
ความรูแกชุมชน โรงเรียน นำรองในเขตเทศบาล เพื่อดำเนินงานคัดแยก
ขยะจากตนทาง โดยมีคาใชจายเปนคาตอบแทนวิทยากร อาหาร  
อาหารวางและเครื่องดืม่ของรางวัลวัสดอุุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ  
ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิน่ พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131   
ลำดับที ่1 

      

    2.โครงการจัดการขยะอันตราย จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให
ความรูและสนับสนุนในการจัดการขยะอันตราย จัดกจิกรรมจุรบัขยะ
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อันตรายใน เขตเทศบาลตำบลโคกตูม คาบริการกำจัดขยะอนัตรายที่
เกิดข้ึนในพื้นที่โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาตอบแทนวทิยากร  
อาหาร อาหารวางและเครือ่งดื่ม ของรางวัล วัสดุอปุกรณ และ 
คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 131  ลำดับที่ 3 

    3. โครงการธนาคารขยะ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ในการจัดอบรม
ใหความรูในชุมชนหรอืสถานศึกษาในการจัดตั้งหรือรวมกลุมในการ
ดำเนินการธนาคารขยะและสนบัสนุนกิจกรรมการดำเนินการธนาคารขยะ
โดยมีคาใชจายเปนคาตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารวางและ
เครื่องดืม่ ของรางวัล วสัดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 132  ลำดับที่  6  

      

    4. โครงการรณรงคการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใชประโยชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ ในการจัดกจิกรรม
รณรงค การลด การคัดแยก และนำขยะกลบัมาใชประโยชน ใหกบัชุมชน
สถานศึกษา นำรองในเขตเทศบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวยเปน
คาตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารวาง 
และเครือ่งดื่ม ของรางวลั วัสดอุุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 131  ลำดับที่  2 

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 700,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรงุรักษา เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
เชน รถบรรทุกขยะ รถตักหนาขุดหลัง 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค      

      

   คาวัสด ุ รวม 920,000 บาท 
   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 200,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสด ุเชน หมอ กระทะ กะละมงั ตะหลิว  
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กรอบรูป มีด ถึง ถาด แกวน้ำ จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โอง
น้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครือ่งตึ
ไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา 
รวมถึงหมอหงุขาวไฟฟา กระติกน้ำรอน กระตกิน้ำแข็ง ถัง
แกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปทูี่
นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ำจืดทีซ่ื้อจากเอกชน และวสัดุ
อื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุกอสราง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ  
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไลไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  
(เชน ตลับเมตร ลูกติ่ง) สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ำมันทา
ไม ทินเนอร ส ีปูนซีเมนต ทราย อิฐ หรือซเีมนตบล็อก กระเบื้อง 
สังกะส ีตะป ูเหล็กเสน แปลงมาสี ปูนขาว ทอน้ำและอปุกรณประหา ทอ
ตางๆ  ทอน้ำบาดาล และวสัดุอื่นๆ  ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไขควง ประแจ แมแรง กญุแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คมีล็อค ลอ็คเกียร ล็อคครัช กระจกโคงมน ล็อค
พวงมาลัย สญัญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต น้ำมันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก คลัชพวงมาลัย  
สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจาย ลอ ถังน้ำมัน 
ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน คลับลุกปน กระจกมองขางรถยนต กันชน
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รถยนต เขม็ขัดนิรภัย และวสัดุอื่นๆ  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
 ที ่มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมนัเครื่อง  
ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว  254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพจิารณา   งบประมาณรายจายประจำป
ที่เบกิจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ชุดเครือ่งผาตัด ที่วางกรวย แกว  
กระบอกตวง เบาหลอม หูฟง(stethoscope) แปลหามคนไข คีมถอฟน  
เครื่องวัดน้ำฝน ถังเกบ็เชื้อเพลงิ เครื่องนึ่ง เครือ่งมืวิทยาศาสตร สำลีและ
ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซเิจน  
น้ำยาตางๆ เลือด สายาง ลูกยาง หลอดแกวลวดเช่ือมเงินถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยง เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรอืการแพทย
หลอดเอกซเรยและวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
 -เปนไปตามหนงัสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
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ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน เคียว สปงเกลอร (sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะคราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครือ่งดัก
แมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สำเรจ็รปู)กระซงั ปุย ยาปองกันและ
กำจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธสัตวปก 
และสัตวน้ำ น้ำเชื้อพันธสัตว วสัดุเพาะชำ อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือพลาสติก หนากาก ปองกนแกสพิษ และ
วัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรงุหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุเครื่องแตงกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสด ุเชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเทา  
เข็มขัด หมวก ผาผูกคอและวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภท
รายจายนี ้
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดสุำรวจ ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรงุวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรพัยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษ ีคา
ประกันภัย คาติดต้ัง อาทิเชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดงึสายโทรศัพท ฯลฯ 
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  งบลงทุน รวม 2,900,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 2,900,000 บาท 
   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       
    รถบรรทุกขยะ จำนวน 2,400,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปรมิาตร
กระบอกสูบไมต่ำกวา 6,000   ซซีี หรอืกำลงัเครื่องยนตสูงสดุไมต่ำ
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จำนวน 1 คัน 
   1.ตูบรรทุกมลูฝอยมีขนาดความจุไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร และ
สามารถรับน้ำหนักมลูฝอยไดไมนอยกวา 5,000 กิโลกรมั 
   2.ตัวถังทำดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอย
กวา 4.50 มลิลเิมตร 
   3.รถรับน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ
รวมน้ำหนักบรรทุกไมต่ำกวา 12,000 กโิลกรัม 
   4.ชุดอัดเททายทำงานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสงูสุดไม
นอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว 
   5.มีโคมไฟสญัญาณวับวาบสเีหลือง 1 ดวง 
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จดัจาง 
  และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
-เปนไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเตมิ  
(ครั้งที ่5) พ.ศ.2563 และ 2564 หนาที่ 20 ลำดับที่ 22 

      

   คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       
    คาบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ จำนวน 500,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรงุรักษา โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกต ิ 
หรือคาซอมแซม 
-เปนไปตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (พ.ศ.2561-
2565) หนาที ่144  ลำดบัที ่ 1  

      

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 2,089,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,024,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,024,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 752,100 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือน
ประจำป จำนวน 2 อัตรา ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 1,256,400 บาท 

      

  

- เพี่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจางและเงินคาปรบัปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางประจำป จำนวน 5 อัตรา ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 15,900 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  
ตั้งไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

  งบดำเนินงาน รวม 61,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 31,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 6,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัตงิานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่สำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรอืกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลดวย 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2559 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้ หนังสือ
สั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  

      

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน  

  งบลงทุน รวม 4,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 4,000 บาท 
   ครุภัณฑสำนักงาน       
    เกาอี้ทำงาน จำนวน 4,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีท้ำงาน แบบลอเลื่อน พนักพิงกลาง บหุนัง มี
ทาวแขน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท    
-ตั้งจายตามราคาตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  ของสำนักงบประมาณ 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  เพิ่มเติม (ครัง้ที ่4) หนาที ่12 ลำดับที ่10   

      

 งานสงเสรมิและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน รวม 1,850,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,850,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 1,850,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการโคกตมูพื้นท่ีสีเขยีว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ การจัดกจิกรรมอบรม
ใหความรูและรณรงคเพื่อใหชุมชนตระหนักในการดูแลดานสิ่งแวดลอมตอ
ชุมชน สำหรับจายเปนคา อาหารวางและเครื่องดืม่  
คาตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกคาจางเหมาพาหนะ คาวัสด ุอุปกรณ
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134   
ลำดับที ่ 5 

      

    2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุ-อุปกรณกีฬา คาเบี้ย
เลี้ยง คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาวัสดจุัดทำสนาม เงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาเตรียมสนามแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที ่119  
ลำดับที ่5  

      

    3. โครงการจัดทำและทบทวนแผนชมุชน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดทำและทบทวน 
แผนชุมชนใหแกชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย  
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คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสด-ุ 
อุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขบัเคลื่อนแผนชุมชน สู
การพัฒนาทองถิ่นและจงัหวัดแบบบรูณาการ 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที ่145  
ลำดับที ่3 

    4. โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย  EM BALL จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย ซื้อวัสดุ-อุปกรณในการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย คาใชจา
อื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และ เขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134  
 ลำดบัที ่ 8  

      

    5. โครงการตนไมซับฝุน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ จัดกิจกรรมปลกูตนไม
เพื่อดูดซบัฝุนละออง จากเสนทางการขนแร ในพื้นที่เขตเทศบาล โดยมี
คาใชจาย ประเภทดวย อาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกคาจางเหมาพาหนะคาวัสด ุอุปกรณคา
ใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และ เขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135  ลำดับที่  10 

      

    6. โครงการนำ้ในคลองสวยดวยมือเรา จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลกึ คาจางเหมาพาหนะคาวัสด ุอุปกรณ คาตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
แหลงน้ำสาธารณะ คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134  ลำดับที่  6 

      

    7. โครงการปาเขียวในเมือง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นทีส่ี
เขียวในพื้นที่สาธารณะในเขต โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
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อาหารวางและเครื่องดืม่ คาตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึกคาจางเหมา
พาหนะ คาวสัดุ อปุกรณ คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135  ลำดับที่  11 

    8. โครงการพัฒนาสวมสุขสนัต จำนวน 20,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากรของที่ระลึก คาจางเหมาพาหนะ คาวัสด ุอุปกรณ คาวัสดุ
วิทยาศาสตรในการตรวจสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียสำหรบัตรวจสุขาภิบาล
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และ เขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134  ลำดับที่  9  

      

    9. โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม จำนวน 25,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  
ของที่ระลึก คาจางเหมาพาหนะ คาวัสด ุอปุกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133  ลำดับที่  3  

      

    10.โครงการรูอยู รูใช ใสใจสิ่งแวดลอม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลกึ คาจางเหมาพาหนะ คาวัสด ุอปุกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133  ลำดับที่  4    

      

    11. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสด-ุอุปกรณ คาอาหารวาง/เครื่องดืม่
และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามระเบียบเทศบาลตำบลโคกตูม วาดวยกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลโคกตูม พ.ศ. 2544 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 145 ลำดบัที ่1  

      

    12. โครงการสงเสริมคณุภาพนำ้ทิ้งครัวเรือน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ของที่
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ระลกึ คาจางเหมาพาหนะคาวัสดุอปุกรณ คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134  ลำดบัที ่ 7 

    13. โครงการใหความรูผูประกอบการฟารมสุกร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ของที่
ระลกึ คาจางเหมาพาหนะคาวัสดุอปุกรณ คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133  ลำดับที่  2  

      

    14. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 950,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน โดย
มีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาของที่ระลกึ คาวัสด-ุอุปกรณ 
คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิม่เติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 116 ลำดับที่ 2   

      

    15. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตร ี จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมพฒันาศักยภาพ 
กลุมสตร ีโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสด-ุอุปกรณ  
คาสมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาบรกิารตาง ๆ   
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิม่เติม 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 145 ลำดบัที ่2  

      

    16. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 60,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่งดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาของที่ระลึก คาวัสด-ุอุปกรณ คาจางเหมา 
บริการตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 125 ลำดบัที ่1  
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    17. โครงการอบรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก จำนวน 60,000 บาท 

      

  

-เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาของที่
ระลกึ คาจางเหมาพาหนะ คาวัสด-ุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารบัราชการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิม่เตมิ 
-เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133  ลำดบัที ่ 1  

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 1,348,830 บาท 
  งบบุคลากร รวม 638,830 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 638,830 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 355,400 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรบัปรุงเงินเดือน
ประจำป จำนวน 1 อัตรา ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 283,430 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ประจำป จำนวน 1 อัตรา ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

  งบดำเนินงาน รวม 710,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 710,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเิศษ  
คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน  

      

    2. โครงการแขงขนักีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันกีฬานกัเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวฝกซอมและแขงขัน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจาหนาที่  
คาที่พัก คาน้ำมันเชื้อเพลิงคาเวชภัณฑยา และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิม่เติม  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที ่118 ลำดบัที ่2 

    3. โครงการแขงขันฟุตบอล"โคกตูมคัพ" (5 คน, 7 คน และ 11 คน) จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแขงขันฟุตบอล 
โคกตูมคัพ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุ-อุปกรณกีฬา คาเบี้ย
เลี้ยง คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาวัสดจุัดทำสนาม เงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาเตรียมสนามแขงขัน และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที ่120 ลำดบัที ่8 

      

    4. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของหนวยงาน ชมรม 
ทองถ่ินอื่นๆ และจังหวัด 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดสงนกักีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาของหนวยงาน ชมรม ทองถิ่นจงัหวัดอื่นๆ โดยมคีาใชจาย
ประกอบดวย คาวัสด-ุอปุกรณในการฝกซอมและแขงขัน คาเวชภัณฑ
ยา คาชุดแขงขัน คาเบี้ยเลี้ยงและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที ่118 ลำดบัที ่1 

      

    5. โครงการวันเด็กแหงชาต ิ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ 
คาของรางวัล คาวัสด-ุอุปกรณในการตกแตงสถานที ่ คาจางเหมาบรกิาร
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 107 ลำดับที่ 11 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 1,140,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 640,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 640,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       
    1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมี คาปายไวนิล คาจางเหมาดนตรี คาสนบัสนุนขบวน
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แห คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสด-ุอุปกรณตกแตง
สถานที ่และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 120 ลำดบัที ่11 

    2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จำนวน 300,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาดอกไมธูปเทยีน คาใชจายในพิธี
ทางศาสนาคาปายไวนิล คาจางเหมาดนตร ีคาสนับสนุนขบวน
แห คาอาหารคาอาหารวางและเครือ่งดื่ม  คาวัสด-ุอปุกรณตกแตง
สถานที ่และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 120 ลำดับที่ 10  

      

    3. โครงการจัดงานวันปใหม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปใหม 
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาภัตตาหารและน้ำด่ืมแดพระภิกษุสงฆ คา
จัดสถานที ่คาใชจายในการประกอบพิธีทางศาสนา และ 
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 120 ลำดบัที ่9 

      

    4. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบชูา วัน
อาสาฬหบชูา วันวิสาขบชูา 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายประกอบดวย คาดอกไมธูปเทียน,คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา,คาปายไวนิล, คาอาหารวางและเครื่องดื่มรวมถึงคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปนในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขนั
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 121 ลำดับที่ 13 

      

    5. โครงการแหเทียนพรรษา จำนวน 200,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการแหเทียนพรรษา โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาสนบัสนุนการเขารวมกจิกรรมคาปายไวนิล คา
วัสด-ุอุปกรณในการหลอเทียนจำนำพรรษา คาเชาหรือคาบริการวสัดุ
อุปกรณที่จำเปนในการจัดงาน  คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ และ
คาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน   
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกิจายคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 118 ลำดบัที ่3  

    6. โครงการสนับสนุนการจัดงานแผนดิน สมเด็จพระนารายณมหาราช จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน ในโครงการจัดงานแผนดินสมเดจ็
พระนารายณมหาราช ประจำป 2564 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม  
(ครั้งที ่2) หนาที่ 4 ลำดบัที ่1   

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 7,894,334 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 210,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 10,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางเหมาเครื่องจักรกล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาเครื่องจกัรกล  เชน  จางเหมารถแบ็คโฮ   
รถแทรกเตอร  รถบด  รถเครน  รถยก เครื่องแย็กปูน  และเครื่องจักรกล
อื่นๆ  ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

      

    2. คาธรรมเนียมตางๆ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการทดสอบน้ำ   
และคาธรรมเนียมอื่นๆ  ทีส่ามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ได  

      

   คาวัสด ุ รวม 200,000 บาท 
   วัสดุกอสราง จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่จัดเปนวัสดปุระเภทวัสดุคงทน 
   วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล 
   รวมถงึรายจายที่จะตองชำระพรอมคาวัสดุ เชน ไมตางๆ ฆอน 
   คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ใบเลื่อย ขวาน กบไสไม 
   เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก (เชน ตลับเมตร ลกูดิ่ง) สวาน 
   โถสวม  อางลางมอื  ราวพาดผา  น้ำมันทาไม  ทินเนอร ส ี
   ปูนซีเมนต  ทราย  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะส ี
   ตะป ูเหล็กเสน แปลงทาสี ปูนขาว  ทอน้ำและอุปกรณประปา   
   ทอตางๆ ทอน้ำบาดาล ขอตอ ของอ กาวประสานทอ เทปพันทอ  
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   สายยาง อางผสมปูน สกัดหุมยาง และวัสดุอื่นๆ  ทีส่ามารถ 
   เบิกจายในประเภทรายจายนี ้
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
    ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
   การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจำแนก 
   ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรือ่ง การปรับปรงุ 
   หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น 

  งบลงทุน รวม 6,208,000 บาท 
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 6,208,000 บาท 
   คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    1. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณกลุมบานนางนอย รวดเร็ว ชุมชน
บานหวยบงสามัคคี หมูท่ี  8  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณกลุมบาน  
 นางนอย รวดเร็ว ชุมชนบานหวยบงสามัคคี 
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สงู 15 เมตร จำนวน 1 แหง  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 22 ลำดับที่ 15 

      

    2. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณกลุมบานนายเสกสรร  ชูสังวาล 
ชุมชนบานซอย 5  หมูท่ี  13  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณกลุมบาน  
 นายเสกสรร ชูสงัวาล ชุมชนบานซอย 5 
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สงู 15 เมตร จำนวน 1 แหง  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลำดับที่ 17 

      

    3. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณกลุมบานพงลักษณ สุระเกษ ชมุชน
บานหนองหอย หมูที ่ 9  ตำบลโคกตมู 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณกลุมบาน  
 นายพงลักษณ สุระเกษ ชุมชนบานหนองหอย 
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สงู 15 เมตร จำนวน 1 แหง  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลำดับที่ 16 
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    4. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณชุมชนบานน้ำซบั หมูที ่ 5  ตำบล
โคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชนบานน้ำซับ  
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สงู 15 เมตร จำนวน 1 แหง  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 22 ลำดับที่ 14 

      

    5. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณชุมชนบานหวยขมิน้ หมูท่ี  1  
ตำบลโคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณชุมชน 
 บานหวยขมิ้น ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร 
 จำนวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบล 
 โคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 22 ลำดับที่ 11 

      

    6. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณซอย 1 กลุมบานนายสุนทร ปลิม้
จิตร ชุมชนบานหนองแกเตื่อย  หมูท่ี  4  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 1  
 กลุมบานนายสุนทร ปลืม้จิตร ชุมชนบานหนองแกเตื่อย  
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สงู 15 เมตร จำนวน 1 แหง  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 22 ลำดับที่ 13  

      

    7. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้  บริเวณซอย 3  ชุมชนบานรวมใจหมู 16  
 หมูท่ี  16  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 3  
 ชุมชนบานรวมใจหมู 16 
 ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สงู 15 เมตร จำนวน 1 แหง  
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 23 ลำดับที่ 18 

      

    8. กอสรางหอถังเหล็กเก็บนำ้ บริเวณซอย 3 ชุมชนบานสามพันตา   
หมูท่ี 3 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 371,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคากอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย 3  
 ชุมชนบานสามพันตา ขนาดความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร สูง 15 เมตร 
 จำนวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบล 
 โคกตูมกำหนด 
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 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 22 ลำดับที่ 12  

    9. ขุดเจาะบอนำ้บาดาล บริเวณกลุมบานนายพงลักษณ สุระเกษ ชมุชน
บานหนองหอย หมูที ่9 ตำบลโคกตมู 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณกลุมบาน  
 นายพงลักษณ สุระเกษ ชุมชนบานหนองหอย  
 จำนวน 1 บอ ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว   
 (กนบอ 4 นิ้ว) ความลึก  150  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที ่20 ลำดบัที่ 5 

      

    10. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล บริเวณกลุมบานนายวรพจน พ่ึงแกว ชุมชน
บานซอย 5 หมูท่ี  13  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณกลุมบาน  
 นายวรพจน พึง่แกว ชุมชนบานซอย 5  
 จำนวน 1 บอ ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ  6  นิ้ว   
 (กนบอ  4  นิ้ว) ความลึก 150 เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที ่21 ลำดบัที่ 8 

      

    11. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณกลุมบานนายสมทรง เสริมกลิ่น ชมุชน
บานซอย 5 หมูท่ี  13  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณกลุมบาน  
 นายสมทรง เสริมกลิ่น ชุมชนบานซอย 5  
 จำนวน 1 บอ ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว   
 (กนบอ 4 นิ้ว) ความลึก 150 เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 21 ลำดับที่ 7  

      

    12. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณกลุมบานนายเสกสรร ชูสังวาล ชุมชน
บานซอย 5 หมูท่ี  13  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล บรเิวณกลุมบาน  
 นายเสกสรร ชูสงัวาล ชุมชนบานซอย 5  
 จำนวน 1 บอ ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ 6 นิ้ว   
 (กนบอ 4 นิ้ว) ความลึก 150 เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
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 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 20 ลำดับที่ 6 

    13. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณชมุชนบานนำ้ซับ หมูท่ี  5  ตำบล 
โคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณชุมชน 
 บานน้ำซบั จำนวน 1 บอ  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
 ปากบอ 6 นิ้ว (กนบอ 4 นิ้ว) ความลึก 150 เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 20 ลำดับที่ 4 

      

    14. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณชมุชนบานหวยขมิน้ หมูท่ี  1  
 ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณชุมชน 
 บานหวยขมิ้น  จำนวน 1 บอ  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
 ปากบอ  6  นิ้ว  (กนบอ  4  นิ้ว)  ความลกึ  150  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 19 ลำดับที่ 1 

      

    15. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณซอย 1 กลุมบานนายสนุทร ปลื้มจิตร 
ชุมชนบานหนองแกเตื่อย หมูที ่ 4  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณซอย 1  
 กลุมบานนายสุนทร ปลืม้จิตร ชุมชนบานหนองแกเตื่อย   
 จำนวน 1 บอ  ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ  6  นิ้ว   
 (กนบอ  4  นิ้ว)  ความลึก  150  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 20 ลำดับที่ 3 

      

    16. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณซอย 3 ชมุชนบานรวมใจหมู 16 หมูท่ี  
16  ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณกลุมบาน  
 นายวรพจน พึง่แกว ชุมชนบานซอย 5  
 จำนวน 1 บอ  ขนาดเสนผานศูนยกลางปากบอ  6  นิ้ว   
 (กนบอ  4  นิ้ว)  ความลึก  150  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 21 ลำดับที่ 9 
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    17. ขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณซอย 3 ชมุชนบานสามพันตา หมูท่ี  3  
ตำบลโคกตูม 

จำนวน 360,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอน้ำบาดาล  บริเวณซอย 3  
 ชุมชนบานสามพันตา  จำนวน 1 บอ  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
 ปากบอ  6  นิ้ว  (กนบอ  4  นิ้ว)  ความลกึ  150  เมตร 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม   
   (ครัง้ที ่ 3) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 19 ลำดับที่ 2 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,476,334 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,476,334 บาท 
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    วางทอขยายเขตจำหนายนำ้ประปาสวนภูมิภาค บรเิวณชมุชนบานนิคม 3  
หมูท่ี 9 ตำบลนิคมสรางตนเอง 

จำนวน 1,476,334 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปา  
   สวนภูมิภาค บรเิวณชุมชนบานนิคม 3 ใหกบัการประปาสวน 
    ภูมิภาคสาขาพระพทุธบาท รายละเอียดตามที่การไฟฟาสวน 
   ภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทกำหนด 
   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนนุ 
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิม่เติม   
   (ครัง้ที ่ 4) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 หนาที่ 10 ลำดับที่ 1 

      

แผนงานการเกษตร 
 งานสงเสรมิการเกษตร รวม 986,060 บาท 
  งบบุคลากร รวม 366,060 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 366,060 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 366,060 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำป จำนวน 1 อัตรา ตัง้ไวครบ 12 เดือน 
-  เปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

  งบดำเนินงาน รวม 620,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบรหิาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจำ ทีม่ีสทิธิไดตามระเบียบวาดวยการนี้ หนังสือ
สั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
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   คาใชสอย รวม 615,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

-  เพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิม่เตมิถึงปจจุบัน 

      

    2. โครงการสงเสริมความรูดานการเกษตรแกเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมิความรูดานการเกษตร 
แกเด็กและเยาวชน สำหรบัเปนคาวัสด-ุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาที่พกั คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาบริการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการสงเด็กและเยาวชนเขารบัการ
อบรม และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน จัดประชุมอบรมและเดนิทางไปศึกษา
ดูงานของเด็กและเยาวชน เจาหนาที ่ผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 126 ลำดบัที ่1  

      

    3. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน 500,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมิและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร สำหรบัเปนคาวัสดุ-อปุกรณ คาสมนาคุณวิทยากร  
คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาบริการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดืม่ คาใชจายในการสงเกษตรกร เขารับการอบรม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จำเปน จัดประชุมอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานของเกษตรกร
เจาหนาที่ ผูบรหิาร หัวหนาสวนราชการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถงึถึงปจจุบัน 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 126 ลำดบัที ่2 

      

    4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
(อพ.สธ.) สำหรับเปนคาวัสด-ุอปุกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ ในการจัดประชุม
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อบรม และคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ำเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารบัการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
(ครั้งที ่1) หนาที่ 3 ลำดบัที ่1  

แผนงานการพาณชิย 
 งานโรงฆาสัตว รวม 677,420 บาท 
  งบบุคลากร รวม 399,420 บาท 
   เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 399,420 บาท 
   คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 359,520 บาท 

      

  

-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งไว
ครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จำนวน 39,900 บาท 

      

  

-เพื่อเปนเงินคาตอบแทนพนักงาน ไวครบ 12 เดือน 
-เปนไปตามหนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคำนวณ 
ภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

  งบดำเนินงาน รวม 278,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 5,000 บาท 
   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกเจาหนาทีท่องถิ่นทีป่ฏิบัติงานตามหนาที่
ปกติโดยลกัษณะงานทีส่วนใหญตองปฏิบัตงิานในทีส่ำนักงานและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตัง้สำนักงานหรือโดยลักษณะงานสวน
ใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานและไดปฏบิัติงานนั้นนอเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัตงิานใน
ลักษณะเปนผลัด หรอืกะและไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน
และใหหมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลดวย 
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกิจายเงินตอบ
แทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 

      

   คาใชสอย รวม 180,000 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       
    1. คาจางเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลบอดักไขมัน จำนวน 70,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมากำจัดสิง่ปฏิกลูบอดักไขมัน 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
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คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    2. คาจางเหมาจัดทำสื่อปายประชาสัมพันธ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน ปายปดปรบัปรุง
และปายประชาสัมพันธการตรวจสัตว 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใช
สอย วสัดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

      

    3. คาจางเหมาซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณตางๆ ในโรงฆาสัตว จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมบำรงุรกัษาอุปกรณตาง ในโรงฆาสัตว
และอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

      

    4. คาจางเหมาซอมแซมไฟฟา ประปา ทอระบายนำ้ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมไฟฟา ประปา ทอระบายน้ำและอื่นๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ได 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค  
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชน
และการเบกิจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรงุรักษา เพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชนเครือ่งตัดหญา ปมน้ำ อุปกรณตางๆ ในโรงฆาสัตว 
- เปนไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะ 
คาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค      
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   คาวัสด ุ รวม 48,000 บาท 
   วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครือ่งวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสำหรับตรวจ
วงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัด
สายไฟฟา ปลัก๊ไฟฟาสวิตซไฟฟา หลอดวิทยทุรานซสิเตอรและชิ้นสวน
วิทย ุลูกถวยสายอากาศ รีซสีเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอรสายอากาศ หรอืเสาอากาศ สำหรบั
วิทย ุเครือ่งรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลำโพง แผงวงจร ผงัแสดงวงจรตางๆ แผงบงัคับทางไฟและวสัดุอื่นๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสด ุ
    และครุภัณฑตามหลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 9  มิถุนายน 2558   เรือ่ง การปรับปรงุ
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสด ุเชน หมอ กระทะ กะละมงั ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ถึง ถาด แกวน้ำ จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โอง
น้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครือ่งตี
ไขไฟฟา เครื่องปงขนมปง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาว
ไฟฟา กระติกน้ำรอน กระติกน้ำแข็ง ถังแกส เตา ผงซักฟอก สบู น้ำยาดบั
กลิ่น แปรง ไมกราด เขง มุง ผาปทูี่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ น้ำจืดทีซ่ื้อจากเอกชนและวัสดุอื่น  ๆทีส่ามารถเบิกจายในประเภทจายนี ้ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด   
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด  
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 9  มิถุนายน 2558   เรือ่ง การปรับปรงุ
หลกัการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

      

   วัสดุกอสราง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอปุกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง  
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จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก (เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง) สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ำมัน
ทาไม ทินเนอร สี ปูนซเีมนต ทราย อิฐหรอืซีเมนตบล็อกกระเบื้อง  
สังกะส ีตะป ูเหล็กเสน แปลงทาสี ปูนขาว ทอน้ำและอปุกรณประปา ทอ
ตางๆ ทอน้ำบาดาล และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559   เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด   
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่ 9  มิถุนายน 2558   เรือ่ง การปรับปรงุ 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 3,000 บาท 

      

  

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิง่ของทีจ่ัดเปนวัสดุประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวสัดุอุปกรณประเภทประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายที่
จะตองชำระพรอมกบัคาวัสดุ เชน แกสหงุตมน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบ ีน้ำมนัเครื่อง  
ถาน กาส และวสัดุอื่นๆ ทีส่ามารถเบกิจายในประเภทรายจายนี ้
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลกัการจำแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุง 
หลักการจำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   -เปนไปตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว  254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจายประจำปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค 

      

   คาสาธารณปูโภค รวม 45,000 บาท 
   คาไฟฟา จำนวน 45,000 บาท 
      

  

-เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในโรงฆาสัตวเทศบาลตำบลโคกตมู        

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 52,694,860 บาท 
  งบกลาง รวม 52,694,860 บาท 
   งบกลาง รวม 52,694,860 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 967,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมในอัตรารอยละหาของ
คาตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มของพนักงานจางโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9  
ลงวันที ่22 มกราคม 2557 พระราชบญัญัตปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 
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และหนงัสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
ดวนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 45,000 บาท 

      

  

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.
2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางทีป่ระสบอันตราย  
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานใหแกนายจาง  
โดยคำนวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป  

      

   เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จำนวน 1,450,000 บาท 

      

  

เพื่อตั้งงบประมาณรายจายเพื่อชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 11 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจัดทำ
งบประมาณรายจายเฉพาะการไดโดยไดรับความเห็นชอบจากสถาทองถิ่น
และขอ 12 งบประมาณรายจายทั่วไปและงบประมาณรายจายเฉพาะ
การ อาจตั้งจายเงินชวยเหลือระหวางกันได 

      

   เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ จำนวน 38,154,760 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุที่มีอาย ุ60 ป  
บริบรูณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวย หลกัเกณฑการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552และไดข้ึนทะเบียนขอรบัเงินไวกบัเทศบาล ฯไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได จำนวน 4,830 คน   
เปนเงิน 36,961,200 บาท แยกเปนชวงอายุ  ดังนี ้
-  อาย ุ60 – 69 ป จำนวน 2,946 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน  
เปนเงิน 21,211,200 บาท         
-  อาย ุ70 – 79 ป จำนวน 1,251 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน    
เปนเงิน 10,508,400 บาท     
-  อาย ุ80 – 89 ป จำนวน 531 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน     
เปนเงิน 5,097,600 บาท         
-  อาย ุ90 ป ขึ้นไป จำนวน 123 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน    
เปนเงิน 1,476,000 บาท         
โดยถือปฏิบัติตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หนาที่ 122 ลำดบัที่ 1     

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 7,610,400 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยงัชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
โดยคนพิการทีม่ีอาย ุ18 ปขึ้นไป ไดรับคนละ  800บาท/เดือน  
จำนวน  754 คน เปนเงิน 7,238,400 บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที ่25 พฤศจกิายน 2557) และ อายุต่ำกวา 18 ป ไดรับคนละ  
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1,000 บาท/เดือน จำนวน 31 คน เปนเงิน 372,000 บาท (ตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที ่28 เมษายน 2563) โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที ่มท 0810.6 
/ว1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หนาที่ 122 ลำดับที่ 1     

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยงัชีพผูปวยเอดสใหแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง
และทำการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูอยางยากจน หรอืถูกทอดทิง้
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดยผูปวย
เอดสที่มีสทิธิจะไดรบัเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน ครบทัง้
12 เดือน จำนวน 25 คนๆ ละ 500 บาทตอเดอืนเปน
เงิน 150,000 บาท โดยถือปฏบิัติตามหนงัสอืกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563  
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)หนาที ่122 ลำดับที่ 1        

      

   สำรองจาย จำนวน 700,000 บาท 

      

  

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น โดยถือปฏิบัติตาม ระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ดวนมาก ที ่มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3842   
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559  

      

   รายจายตามขอผูกพัน       
    คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรและสนบัสนุนการดำเนินงานของ
ตำรวจและคาใชจายในการรักษาความสงบเรียบรอยเกี่ยวกบัการจราจรที่
ประชาชนไดรับโดยตรงในเขตเทศบาล เชน สัญญาณไฟ  
ทาสีตีเสน จราจร ฯลฯ ซึ่งคำนวณต้ังจายจากคาปรับผูกระทำผิด
ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ตามหลักเกณฑวิธีการตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3892 ลงวันที ่28 มิถนุายน 2562  

      

    คาบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จำนวน 225,700 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนคาบำรุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย  
ตามขอบังคับสันนิบาต ฯ ขอ 16 คำนวณจากรายรบัจริงในปที่ผานมา
(ยกเวน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนประเภท) 
ไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรบัจริงดังกลาว แตไมเกิน  
750,000 บาท คำนวณจากรายรบัจริงในปทีผ่านมา (ป2561)  
เทากับ 135,141,140.93 บาท คูณดวยรอยละ1/6 เปนเงิน
225,685.70 บาท ตัง้ไว 225,700 บาท  
ถือปฏิบัติตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3889  

      



หน้า 140 จาก 140 

 

ลงวันที ่29 พฤศจกิายน 2538 และหนงัสอื ที่ มท 0808.2/2385  
ลงวันที ่12 กันยายน 2555 

    คาสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดบัทองถ่ินหรือพื้นท่ี จำนวน 600,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนฯเงินสมทบเขากองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกตมู ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินที่
ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งงบประมาณ
สมทบตามหลักเกณฑฯรอยละ 50 ของเงินที่ไดรบัจากกองทนุฯ  
เปนเงิน 600,000 บาท ตั้งไว 600,000 บาท ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแหงชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินงานและบรหิารจัดการ
กองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2557 

      

   เงินชวยพิเศษ จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทำศพ) ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่ตายในระหวาง 
รับราชการ ตามระเบียบฯ วาดวยการนี ้ 

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จำนวน 2,550,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวน     
ทองถิ่น (กบท.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอัตรารอยละ 2  
ของประมาณการรายรบั ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไมรวมรายได 
จากพันธบัตร เงินกู เงินที่มผีูอทุิศให/ผูบรจิาค และเงินอุดหนุนจาก 
รัฐบาล) สำหรบัปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประมาณการรายรบั  
(ไมรวมรายไดพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/ผูบริจาค และเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 128,138,000 บาท สงสมทบในอัตรา 
รอยละ 2 (128,138,000 x 2% = 2,562,760) ตัง้ไว 2,562,800  
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28  ลงวันที ่21 กรกฎาคม 
2559 และหนงัสอืสำนักงานกองทุนบำเหนจ็บำนาญขาราชการ 
สวนทองถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2559  

      

   เงินชวยคาครองชีพผูรับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 37,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรบับำนาญ(ชคบ.)จำนวน 2 ราย  
เดือนละ 3,065 บาท (3065*12=36,780)ตั้งไว 37,000 บาท  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพ
ผูรบับำนาญ ของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่16 )พ.ศ. 2558 

      

   เงินบำเหน็จลูกจางประจำ จำนวน 85,000 บาท 

      

  

เพื่อจายเปนเงินบำเหน็จสำหรับลูกจางประจำที่ออกจากงาน และมีสทิธิ
ไดรับเงินบำเหนจ็ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
บำเหนจ็ลูกจางของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2 542และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2555 

      

 


