
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลคลองปราบ

อําเภอบานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,481,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,729,134 บาท
งบกลาง รวม 7,729,134 บาท

งบกลาง รวม 7,729,134 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 126,034 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอย
ละ 5 ของค่าจาง พรอมกับหักค่าจางของพนักงานจาง ส่งเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค.61 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เม.ย
.62 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 8 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,098 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นรายปีในอัตรารอย
ละ 0.2 ของค่าจางโดยประมาณการทั้งปี เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค
.61 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 103 ลําดับที่ 10     
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายเดือน ใหแก่ ผูสูงอายุใน
ตําบลคลองปราบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
การจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยหลักเกณฑ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 1     

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,054,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการรายเดือน ใหแก่ ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพของเทศบาลตําบลคลองปราบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเบี้ยความพิการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 2     

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสรายเดือน ใหแก่ ผูป่วยเอสด
ของเทศบาลตําบลคลองปราบ เป็นไปตามระเบียบว่าดวยการ
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 3     
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมได เช่น การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก เป็นตน เป็นไปตามพระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของ อปท.พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลว.6 มิ.ย.59 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
.0808.2/ว 0533 ลว 27 ม.ค.63 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว 8 เม.ย.63 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลว 22 เม.ย
.64 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว 29 ธ.ค.63 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลว 8 พ.ค.63 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับ
ที่ 4     
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รายจ่ายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 582,090 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
การรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเวน
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค และเงินอุด
หนุน เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ต.ค.63
 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวัน
ที่ 21 ต.ค.63 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 7
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รายจ่ายตามขอผูกพัน จํานวน 225,912 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามขอผูกพัน รายการดังนี้
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 93,758 บาท ให
แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลคลองปราบ เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองส่วนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 5
2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 100,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองปราบ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลว 20 ส.ค.2553
3.ค่าใชจ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่า
ใชจ่ายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เช่น การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สาม
เหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบอกไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ และอื่น ๆ เป็นตน 
4.ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็น
เงิน 31,154 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
รายจ่ายขององคกรปกครองส่วนทองถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.531/2555 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 6    
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,770,220 บาท

งบบุคลากร รวม 5,858,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผูบริหารเทศบาลตําบลคลองปราบ 
ไดแก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2 คน จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู
บริหาร ไดแก่  นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก่ 
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน    

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ใหแก่ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 คน 
ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 1 คน   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,233,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 2,522,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด 
จํานวน 7 อัตรา  ไดแก่ 
เงินเดือนปลัดเทศบาล เป็นเงิน 563,640.-บาท 
เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด เป็นเงิน 458,880.-บาท 
เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล เป็นเงิน 399,360.-บาท 
เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป เป็นเงิน 372,780.-บาท 
เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 285,360.-บาท 
เงินเดือนนิติกร เป็นเงิน 228,000.-บาท
เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ เป็นเงิน 214,500.-บาท      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนราย
เดือน สําหรับปลัดเทศบาล และจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่ง สําหรับหัวหนาสํานักปลัด 

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 441,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง สํานักปลัด 
จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้ 
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต 
เป็นเงิน 117,360.-บาท
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต 
เป็นเงิน 108,000.-บาท
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งนักการภารโรง 
เป็นเงิน 108,000.-บาท      
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งคนงาน
เป็นเงิน 108,000.-บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง สํานัก
ปลัด จํานวน 4  อัตรา ไดแก่ พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  
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งบดําเนินงาน รวม 1,862,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,200 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแก่ ผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น เช่น คณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด ค่าใชจ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 รวมทั้งค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2563 
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ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายไหไดมาซึ่งบริการ ในการจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจางเหมา
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจางเหมาคนสวน ค่าจาง
เหมารับส่งหนังสือราชการ ค่าจางเหมาพนักงานขับรถยนต ค่าจาง
เหมาทําความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่ารังวัดตรวจสอบและหา
พิกัดที่ดินสาธารณะประโยชน รวมทั้งค่าจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่
จําเป็นตองดําเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64     
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.ค่าใชจ่ายในการจัดประชุม เช่น อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม อาหารในการจัดประชุม สําหรับผูเขาร่วมประชุมและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ในการประชุมที่เกี่ยวกับภารกิจของ
เทศบาล การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ
 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ต่าง ๆ ที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของเทศบาล เช่น การประชุม
สภาเทศบาล หรือการประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้ง
ขึ้น คณะกรรมการพัฒนา ฯ คณะกรรมการสนับสนุน ฯ คณะ
กรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ฯ การประชุมประชาคม
เพื่อบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน และการประชุมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการประชุมกรณีอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเทศบาล                                    
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาลหรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 ก.พ. 63
     
    
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ, พวงมาลัย,ช่อดอกไม,พวงมาลา สําหรับ งานพิธีต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดหา เช่น พวงมาลา พวงมาลัย ช่อ
ดอกไม กระเชาดอกไม และอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือ มท 0407
/ว1248 ลว 10 พ.ย.30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562     
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ค่าใชจ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในวัน
สําคัญของทางราชการ ซึ่งเทศบาลดําเนินการจัดเองหรือร่วมกับ
ส่วนราชการอื่น ๆ เช่น วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี วันคลายวันประสูติศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี หรือการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวน การอํานวยความสะดวกใหแก่ประชาชน
เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองคกรปกครองส่วนทองถิ่น โดยมีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ ค่าจัดหา
วัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 41     
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ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นตองจ่าย ของผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือ บุคคลที่ไดรับ
การแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่จากเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 

ค่าใชจ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และผูบริหารเทศบาล หรือการเลือกตั้งซ่อม รวมทั้งการ
รณรงคประชาสัมพันธ หรือการใหขอมูลข่าวสารแก่ประชาชนให
ทราบถึงสิทธิ หนาที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีค่าใช
จ่ายประกอบดวย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าแบบ
พิมพบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้ายประชาสัมพันธ และค่า
ใชจ่ายอื่น ๆ ในการจัดการเลือกตั้ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 ส.ค
.63 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 1 

ค่าใชจ่ายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปกป้องสถาบัน กิจกรรม
รณรงคเชิญชวนและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปกป้อง
สถาบัน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าสื่อประชาสัมพันธโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 5   
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ค่าใชจ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
การประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สราง
เครือข่ายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมระดับหมู่บาน การประชุมประชาคมระดับตําบล การ
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน การสรางเครือ
ข่ายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อนําขอมูลมาจัดทําเแผน
พัฒนาทองถิ่น โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสื่อประชา สัมพันธโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว
 12 มี.ค.53 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลว 15 ม.ค. 62 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลว 16 พ.ค
. 62 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 45     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการลงทะเบียนการเขาร่วมการฝึกอบรม
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และบุคคลที่ไดรับการ
แต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่ของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปี  พ
.ศ.2565 ในการจัดกิจกรรมทางศาสนพิธี กิจกรรมการทําบุญตัก
บาตร กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน การรณรงคร่วมกับ
ประชาชนในทองถิ่น การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่า
ใชจ่ายประกอบดวย ค่าจัดสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 46     

โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการชุมชนปลอดขยะ ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฎิกูล และนํ้าเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิ
ภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อส่งเสริมใหชุมชนปลอดขยะ โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มี.ค 61หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485
 ลงวันที่ 5 ก.พ 62 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ก.พ 62 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 29     
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เช่น การ
จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม การ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติที่ดีงาม ในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท โดยเนนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เขาร่วมการแข่งขันขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 28     

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการ รักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม รักนํ้า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน ในการอนุรักษทรัพยากรนํ้าและป่า รวมทั้ง การ
สรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลว 31 พ.ค.59
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 29     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ
 ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสราง 
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แบบพิมพ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตองใชในสํานักงาน และอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ หลอดไฟฟ้า โคมไฟ โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ไฟ เบรกเกอร สายอากาศ หมอแปลง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมล แผงวงจร และอื่น ๆ ที่จําเป็น และเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัว เช่น หมอไฟฟ้า กระทะ
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ไมกวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม 
แกวนํ้า จานรอง ถาด และอื่น ๆ ที่จําเป็นตองใชในสํานักงาน และ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลว 28 พ.ค. 64     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก สายไมล หัวเทียน เพลา นํ้ามันเบรก หมอนํ้า เบรก ค
รัชกันชน เบาะ ฟิลมกรองแสง ไฟหนา ไฟเบรก และอื่น ๆ ที่จํา
เป็น และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว 28 พ.ค.64         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น น้ํามันกาด ถ่าน กาซ แก็สหูงตม น้ํามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเกียร ฯลฯ สําหรับการบริหารงานภายใน
องคกรและอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก่
ประชาชน สําหรับรถยนตส่วนกลาง รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา และเครื่องใชอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม การลางอัด
ขยายรูป ขาตั้งกลอง ป้ายประชาสัมพันธ สื่อประชา
สัมพันธ เอกสารประชาสัมพันธและการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ต่าง ๆ เช่นปฏิทิน วารสาร และการจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี ของผูบริหาร เป็นตน เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
.64     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ และอื่น ๆ สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ
.ค.64     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 424,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที่ ๆ
 อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ.62     
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทหรือที่เกี่ยวของกับ
โทรศัพท สําหรับโทรศัพทพื้นฐานส่วนกลางในสํานักงาน รวมถึง
ค่าใชจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่า
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสายและอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64          

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวของกับ
ระบบสื่อสาร ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
ค่าใชจ่ายเพื่อใหบริการและค่าใชจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
.64         

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64     
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งบลงทุน รวม 49,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All  In One สําหรับงานสํานัก
งาน

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 2 แกน
หลัก  (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอย
กว่า  2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
นอยกว่า 4 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
นอยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base - T หรือดีกว่าจํานวน ไม่นอยกว่า 1
 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอย
กว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่นอยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ  Bluetooth 
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท  0808.2
/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64      
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โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไม่นอยกว่า 15 นาที
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64      

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑต่าง ๆ ที่เป็น
การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ่ และการ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสราง      

งานบริหารงานคลัง รวม 2,836,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,245,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,245,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 1,438,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง 
จํานวน 5 อัตรา ไดแก่
เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง เป็นเงิน 435,600.-บาท 
เงินเดือนนักวิชาการการเงินบัญชี เป็นเงิน 399,360.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานการเงินบัญชี เป็นเงิน 297,900.-บาท
เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได เป็นเงิน 152,640.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ เป็นเงิน 152,640.-บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 46,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง
จํานวน 3 อัตรา ไดแก่ เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงาน
พัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได เป็นตน   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง ไดแก่ ผูอํานวยการกองคลัง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 676,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองคลัง 
จํานวน 5 อัตรา ไดแก่ 
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งผูช่วยเจาพนักงานการเงิน
บัญชี เป็นเงิน 149,880.-บาท 
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งผูช่วยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได เป็นเงิน 149,880.-บาท   
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งผูช่วยเจาพนักงานพัสดุ 
เป็นเงิน 143,640.-บาท     
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งคนงาน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 108,000.-บาท
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งคนงาน 1 อัตรา
เป็นเงิน 108,000.-บาท  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 41,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดกอง
คลัง ไดแก่ ผูช่วยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูช่วยเจาพนักงานการ
เงินบัญชี ผูช่วยเจาพนักงานพัสดุ และคนงานทั่วไป  

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
ไดรับการแต่งตั้ง ใหมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0402.5
/ว 85 ลว 6 ก.ย.61 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม     

ค่าเช่าบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2563  

ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจางเหมาสํารวจและบันทึกขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ รวมทั้งค่าจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองจ่าย ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561)   

ค่าใชจ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น (e-LAAS)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น (e-laas) ให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น การเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ และการปรับปรุงระบบอินเตอร
เน็ต เพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลว 28 มิ.ย.62 เป็นไปตามแผนพัมนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 49     

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการลงทะเบียนการเขาร่วมการฝึก
อบรม กับหน่วยงานต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และบุคคลที่ไดรับการแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ ค่าใช
จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใช
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 27     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลังในการจัดเก็บรายได โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บราย
ไดขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น เช่น การจัดทําฐานขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยการดําเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 ม.ค 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 50     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑต่างๆ ที่ไม่
ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ่ และ
การซ่อมแซมสิ่งก่อสราง
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แบบพิมพ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตองใชในสํานักงาน และอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ และอื่น ๆ สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ
.ค.64

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียกร ค่าเช่าตูไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ    

งบลงทุน รวม 11,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 11,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัว
ละ 2,800.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขนาด 60*12*94 ซม.
2.ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
3.สามารถปรับระดับขึ้นลงได
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก่ นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 355,320.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,103,460 บาท

งบบุคลากร รวม 366,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 366,460 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 205,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
จํานวน 1 อัตรา ไดแก่ 
เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
เงิน 205,300.-บาท  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 24,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ไดแก่ เงินเพิ่ม
พิเศษเพื่อการสูรบ (พสร.) ใหแก่ เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง 
จํานวน 1 อัตรา ไดแก่ 
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาด
เบา เป็นเงิน 112,800.-บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง 
จํานวน 1 อัตรา ไดแก่ พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา 
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งบดําเนินงาน รวม 737,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ใหแก่ อปพร.หรือผูที่ไดรับ
การแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่จากเทศบาล ตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าดวยค่าใช
จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ใชจ่ายใหแก่ อปพร. ของ อปท.พ.ศ.2560 และหนังสือ มท
 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธ.ค 60
     

ค่าใช้สอย รวม 527,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 422,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ในการจาง
เหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจางเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค (รถดับเพลิง) ค่าจางเหมาพนักงานประจํารถบรรทุก
น้ําอเนกประสงค (รถดับเพลิง) ค่าจางเหมาปฏิบัติงานดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งค่าจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถื่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําตัญ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต เป็นตน เพื่อเป็นมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยใหนักท่องเที่ยวและประชาชน โดยมีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลว 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 ว 4202 ลว 25 ธ.ค.61 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3892 ลว 28 มิ.ย.62 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 ว 1123 ลว 9 เม.ย.63 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 6     
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลคลองปราบ หรือการฝึกทบทวน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ การเสริมสรางความรู ความเขมแข็ง ให
แก่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ใหมีทักษะ ความ
รู ความชํานาญ ในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยเบื้อง
ตน การบูร ณาการงานดานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
ทุกภาคส่วน ใหมีการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ใหมีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งาน โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว
 7367 ลงวันที่ 4 ธ.ค.62 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธ.ค.62 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ก.พ
.63 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1     
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โครงการพัฒนางานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการพัฒนางานดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไดแก่ การพัฒนาศักยภาพสมาชิก อป
พร. ในการฝึกอบรม อปพร.รายใหม่ การฝึกทบทวน และการฝึก
ซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพรอม
ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าสื่อประชา
สัมพันธโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทย
ว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 5     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ
 ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสราง 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล หัวเทียน เพลา นํ้า
มันเบรก หมอนํ้า เบรก ครัชกันชน เบาะ ฟิลมกรองแสง ไฟ
หนา ไฟเบรก และอื่น ๆ ที่จําเป็น และเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น น้ํามันกาด ถ่าน กาซ แก็สหู
งตม น้ํามันจารบี นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเกียร ฯลฯ สําหรับการ
บริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให
บริการแก่ประชาชน สําหรับรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค (รถดับ
เพลิง) เครื่องเลื่อยยนต และเครื่องใชอื่น ๆ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ
.ค.64 และหนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ.62 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ อปพร. ไดแก่
เสื้อ กางเกง รองเทา เข็มขัด หมวก เครื่องหมายยศและสังกัด เสื้อ
กันความรอน เสื้อกันฝน เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากร
หรือเครื่องแบบตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน และวัสดุอื่นที่จํา
เป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560      

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใชในการดําเนินงานของ
เทศบาล เช่น ถังดับเพลิง นํ้ายาดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ท่อสาย
ส่งนํ้า สายดับเพลิง วาลวนํ้าดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า และวัสดุ
เครื่องดับเพลิงอื่นที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว 28 พ.ค.64 

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แผ่นป้าย
จราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ กระจกโคงมน กระบองไฟ ยางชะลอ
ความเร็วหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ หรือ
อื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่จําเป็นตองใชในการดําเนินงานของ
เทศบาล เช่น มิเตอรนํ้า มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแกสหัววาลวเปิด - ปิดแกส และวัสดุอื่นที่จําเป็นตองใชใน
การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 474,120 บาท

งบบุคลากร รวม 379,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก่
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 379,320.-บาท  

งบดําเนินงาน รวม 94,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2563 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นตองจ่าย ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง หรือบุคคลที่ไดรับการแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่จาก
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการลงทะเบียนการเขาร่วมการฝึก
อบรม กับหน่วยงานต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และบุคคลที่ไดรับการแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ และ
ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดการงาน การแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 75 ลําดับที่ 26     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,769,850 บาท
งบบุคลากร รวม 711,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 711,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 318,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแก่ ครูชํานาญการ อันดับเงินเดือน คศ
.2 จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 318,060.-บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะชํานาญการ ใหแก่ ครูชํานาญ
การ อันดับเงินเดือน คศ.2 จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 351,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 อัตรา ไดแก่ 
ค่าจางพนักงานจางตามภารกิจผูมีทักษะ ตําแหน่งผูดูแลเด็ก 
เป็นเงิน 177,480.-บาท 
ค่าจางพนักงานจางตามภารกิจผูมีทักษะ ตําแหน่งผูดูแลเด็ก 
เป็นเงิน 173,760.-บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 771,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของครูชํานาญ
การ อันดับเงินเดือน คศ.2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 486,970 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายใหไดมาซึ่งบริการ ในการจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจางเหมาแม่บานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขา
ปกหนังสือ ค่าซักฟอก รวมทั้งค่าจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตองดําเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเขาร่วมการแข่งขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการเขาร่วมการแข่งขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี พ.ศ.2565 โดยเขาร่วมการแข่งขัน
กีฬาระหว่างศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบานนาสาร โดยมีค่า
ใชจ่ายประกอบดวย ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณการแข่งขัน และค่าใช
จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิก
จ่ายค่าใชจ่ายในการจัดการงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 79 ลําดับที่ 19     

วันที่พิมพ : 21/4/2565  11:39:21 หนา : 34/57



โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 341,970 บาท

เพื่อดําเนินการเบิกหักผลักส่งเขาบัญชี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลคลองปราบ เป็นค่าใชจ่ายรายการ ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ จํานวน 46 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน  236,670.-บาท 
2.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ในการ
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ รายหัว ๆ ละ 1,700 บาท จํานวน 42 คน ๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 71,400.-บาท 
3.ค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 30 คน เป็นเงิน 33,900
.-บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 - หนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
 - อุปกรณการเรียน อัตรา 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000.-บาท
 - เครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000.-บาท
 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,900
.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 ก.ค.64 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยราย
ไดและการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73 ลําดับ
ที่ 13     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ
 ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสราง 
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ค่าวัสดุ รวม 275,880 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แบบพิมพ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตองใชในสํานักงาน และอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 245,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
1. อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.คลอง
ปราบ จํานวน 46 คน ๆ ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 95,680.-บาท
2. อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานคลองปราบ จํานวน 65 คน ๆ
 ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 135,200.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว 8 ก.ค.64
3. วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000.-บาท เช่น ไม
กวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง ถาด และอื่น ๆ
 ที่จําเป็นตองใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
. 64          

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ และอื่น ๆสําหรับการ
บริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกในการให
บริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 
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งบลงทุน รวม 13,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,700 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV จํานวน 13,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 
แบบ SMART TV จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) พิกเซล 
 2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ 43 (นิ้ว)
 3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอรเน็ตได (Smart TV)
 5) ช่องต่อ HDMI ไม่นอยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
 6) ช่องต่อ USB ไม่นอยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64 

งบเงินอุดหนุน รวม 273,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 273,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองปราบ จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ใหแก่ นักเรียน
โรงเรียนบานคลองปราบ ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียน
ที่ 1/2565 จํานวน 65 คน ๆ ละ 200 วัน ๆ ละ 21 บาท เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 273,000.-บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลว
 8 กรกฎาคม 2564

วันที่พิมพ : 21/4/2565  11:39:21 หนา : 37/57



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,083,200 บาท

งบบุคลากร รวม 319,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 319,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแก่ เจาพนักงานสาธารณ
สุข จํานวน 1  อัตรา เป็นเงิน 297,900.-บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา  ไดแก่ เจาพนักงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 744,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใหแก่ อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผ่าน
การฝึกอบรมและไดรับการแต่งตั้งจากเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน โดยไดรับค่าตอบแทน คนละ 5000
.-บาท ต่อเดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองทองถิ่นและการเบิกค่าใชจ่าย พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 514,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายใหไดมาซึ่งบริการ ในการจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าสํารวจขอมูลและการขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมว ปี ละ 2 ครั้ง ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา และเบิกค่าตอบแทนใหแก่ผูปฏิบัติงานตามจํานวน
สุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท ต่อครั้ง ของการสํารวจและการขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) และค่าจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค.61 เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
.64      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ (Local -Quarntine) โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตําบลคลองปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการดําเนินการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกต
อาการ (Local – Quarantine) โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID–19) ตําบลคลองปราบ โดยมีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย การจัดเตรียมสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ค่าใชจ่ายในการทําความสะอาด ค่า
สาธารณูปโภค หนากากอนามัย เจล/แอลกอฮอล เครื่องพ่น
ยา เวชภัณฑ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องวัดอุณหภูมิ และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินการ รวมทั้งค่าอาหารสําหรับ
ผูสัมผัสเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่  
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ใหมี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใชจ่ายใน
การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถทักษะของประชาชน ค่าใชจ่ายในการอบรม
โครงการต่าง ๆ การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ ตามแนว
ทางพระราชดําริดานสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 ก.ค
 61 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 11 ลําดับ
ที่ 1

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการดําเนินโครงการระบบการแพทยฉุก
เฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ โดยถือปฏิบัติตามประกาศการ
แพทยฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนิน
งานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/658 ลงวันที่ 25 ม.ค.53 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 ก.ย.2553 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวัน
ที่ 28 พ.ย.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 2103 ลงวันที่ 8 เม.ย.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 4     
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ฯ ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ค่าวัคซีน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลว
 1 มี.ค.62 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว 10 เม.ย.61 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่มท 0810.5/ว 2027 ลว 5 ก.ค.61 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลว 14 ธ
.ค.61 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว ลว 7 พ.ย.62 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0819.3/ว 19 ลว 3 ม.ค.63 เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับ
ที่ 4     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ
 ที่ไม่ใช่การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสราง
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
ใน ยางนอก สายไมล หัวเทียน เพลา นํ้ามันเบรก หมอนํ้า เบรก ค
รัชกันชน เบาะ ฟิลมกรองแสง ไฟหนา ไฟเบรก และอื่น ๆ ที่จํา
เป็น และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลว 28 พ.ค.64 และ หนังสือ มท 0808.2 ว 0746 ลว 1 ก
.พ.62

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น แกสหูงตม น้ํามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
สําหรับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (รถดับเพลิง) รถกูชีพ รถตูกู
ชีพ ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
.64 และหนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ.62 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา ทรายอะเบท นํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยา
เวชภัณฑ แอลกอฮอล และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 01745 ลว 31 ส.ค.61 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
.64 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 3 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บานคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บาน หมู่ที่ 3 บานคลอง
ปราบ เพื่อการจัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยคํานึง
ถึงประโยชนของประชาชนและราชการเป็นสําคัญ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 644,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 644,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 644,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 644,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายใหไดมาซึ่งบริการ ในการจางเหมาบริการ
ต่าง ๆ ไดแก่ จางเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจางกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย จางเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะ และค่าจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นตองดําเนิน
การ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด ทั้งในส่วนที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นดําเนินการ
เอง หรืออุดหนุนใหหน่วยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในลักษณะ
บูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันกลุ่มเสี่ยงในเด็กและ
เยาวชน การสรางภูมิคุมกันใหเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา การ
จัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค การบําบัดรักษาฟนฟู โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันที่ 28 พ.ค.62 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 28     

โครงการฝึกอบรมกลุ่มองคกรตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่าย ในการดําเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มองคกร
ต่าง ๆ ของตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของกลุ่มองคกร ประชาชน การสรางอาชีพ
เสริม การเพิ่มรายได รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 16 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลคลองปราบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรมผูสูงอายุตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ การส่งเสริมสรางความรูและสนับสนุน
กิจกรรมที่สามารถนํามาใชกับการดํารงชีวิตประจําวันของผูสูง
อายุ โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใช จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 26

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพ การส่ง
เสริมบทบาทหนาที่ การสรางความรู และสรางจิตสํานึกของเด็ก
เยาวชนในการร่วมพัฒนาทองถิ่น โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใชจ่าย
อื่น ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 และแกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 ส.ค
.60 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 27 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่าย ในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ ในการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและภาวะผูนําแก่สตรีในชุมชน พัฒนาสตรีในดานต่าง ๆ
 การใหความรูเพื่อพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การ
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การส่ง
เสริมการจัดตั้งศูนยใหการช่วยเหลือสําหรับนโยบายที่เนนหนัก
การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ไดแก่ การป้องกันและแกไขปัญหาครอบ
ครัว การเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว ฯลฯ โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับ
ที่ 14 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเขาร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการเขาร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีค่าใขจ่ายประกอบดวย ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าชุดกีฬา และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดการ
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 34
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โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณี  เทศบาลตําบลคลองปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 โดยมีค่าใขจ่ายต่าง ๆ ประกอบดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณการแข่งขันกีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าใชจ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ใชจ่ายในการจัดการงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขา
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 26     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตระกรอ ไม
แบดมินตัน ลูกเปตอง วอลเลยบอล เสาตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬา
อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย การเล่น
กีฬา เพื่อใหประชาชนตําบลคลองปราบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ  เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
. 64     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษาประจําปี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการวันเขาพรรษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
เชื้อเพลิง ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  หนาที่ 80 ลําดับที่ 32
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โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการวันลอยกระทงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการ
เบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 80 ลําดับที่ 31     

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการวันสงกรานตและวันผูสูง
อายุแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใชจ่าย
ประกอบดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียมสถาน
ที่  ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาด ไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนัก กีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 28     

โครงการจัดกิจกรรมวันส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการส่งทายปีเก่าตอนรับปี
ใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใชจ่ายประกอบ
ดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนัก กีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 27     
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทองถิ่นวันสารทไทย (งานเดือน
สิบ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีทองถิ่น
วันสารทไทย (งานเดือนสิบ) ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีค่า
ใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียม
สถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกระ
ทรวงมหาด ไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 30     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,422,600 บาท

งบบุคลากร รวม 477,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 477,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 435,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จํานวน 1
 อัตรา ไดแก่ เงินเดือนผูอํานวยการกองช่าง เป็นเงิน 435,600
.- บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่างจํานวน 1 อัตรา ไดแก่ ผูอํานวยการกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น เช่น คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ผูควบคุมงาน และกรรมการอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามตาม
หนังสือ ที่ กค  0402.5/ว 85  ลว 6 ก.ย.61      
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก่  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบานของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2563    

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย เพื่อใหไดมาซึ่งบริการในการจาง
เหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจางเหมาบริการซ่อมแซมระบบ
ประปา ค่าจางสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบโครงการ
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 ว
 1095 ลว 28 พ.ค.64      
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นตองจ่าย ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง หรือ บุคคลที่ไดรับการแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่จาก
เทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการลงทะเบียนการเขาร่วมการฝึกอบรม
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และ
บุคคลที่ไดรับการแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่ของเทศบาล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ
 ที่ไม่ใช่การซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสราง 

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แบบพิมพ กระดาษ ปากกา
ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตองใชในสํานักงาน และอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ หลอดไฟฟ้า โคมไฟ โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ไฟ  เบรกเกอร สายอากาศ หมอแปลง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมล แผงวงจร และอื่น ๆ ที่จําเป็น และเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64

วัสดุก่อสราง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสราง เช่น อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน หิน ทราย ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ยางมะตอยสําเร็จรูป ไมต่าง ๆ
 คอน คีม ชะแลง สิ่ว เสียม ขวาน เทปวัดระยะ ท่อนํ้าและ
อุปกรณประกอบ ท่อต่าง ๆ ท่อนําบาดาล และวัสดุก่อสรางอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เป็น
ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นที่  มท 0808.2/ว
 1095 ลว 28 พ.ค.64 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
ใน  ยางนอก สายไมล หัวเทียน เพลา นํ้ามันเบรก หมอ
นํ้า เบรก ครัชกันชน เบาะ ฟิลมกรองแสง ไฟหนา ไฟเบรก และ
อื่น ๆ ที่จําเป็น  และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลว 28 พ.ค.64 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น น้ํามันกาด ถ่าน กาซ แก็สหูงตม น้ํามันจาร
บี  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเกียร ฯลฯ สําหรับการบริหารงานภายใน
องคกร  และอํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน สําหรับรถยนตส่วนกลาง รถเก็บขนขยะ รถ
บรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ รถไถฟารมแทรกเตอร และอื่น ๆ
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.64 และหนังสือ มท 0808.2/ว
 0746 ลว 1 ก.พ.62

วันที่พิมพ : 21/4/2565  11:39:21 หนา : 52/57



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ และอื่น ๆ สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ
.ค.64

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล และค่ากระแส
ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ เช่น ค่าไฟฟ้าสาธารณะ กรณีที่เกินรอยละ 10 ของหน่วย
จําหน่ายประเภทบานอาศัย    

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑต่าง ๆ ที่เป็น
การซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ่ และการ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสราง

งานก่อสร้าง รวม 5,562,636 บาท
งบบุคลากร รวม 1,168,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,168,380 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 1  อัตรา ไดแก่ เงินเดือนนายช่างโยธา เป็น
เงิน 297,900.- บาท 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง
จํานวน 1 อัตรา ไดแก่ นายช่างโยธา  
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 767,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองช่าง 
จํานวน 6 อัตรา ดังนี้ 
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งผูช่วยนายช่างโยธา 
เป็นเงิน 125,760.-บาท
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง เป็นเงิน 180,000.-บาท
ค่าจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา เป็นเงิน 137,280.-บาท
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งคนงาน 
เป็นเงิน 108,000.-บาท
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งคนงาน 
เป็นเงิน 108,000.-บาท 
ค่าจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหน่งคนงาน 
เป็นเงิน 108,000.-บาท     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 82,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 5 อัตรา ไดแก่ ผูช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ในการจาง
เหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจางสํารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ รับรองแบบโครงการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเป็น   
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งบลงทุน รวม 4,298,256 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,298,256 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสรางโดมลานกีฬาหมู่บาน หมู่ที่ 3 บานคลองปราบ จํานวน 1,889,268 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ โครงการก่อสรางโดมกีฬาหมู่บาน หมู่
ที่ 3 บานคลองปราบ โดยมีลักษณะโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล
.โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกวาง 20.00 x 35.00 x 6.00 เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสรางไม่นอยกว่า 700.00 ตารางเมตร พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการตามแบบมาตรฐาน ป้ายโครงการตามเทศบาล
กําหนด จํานวน 2 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 6 ประจําปี 2564 หนาที่ 10 ลําดับที่ 2

โครงการก่อสรางโดมอเนกประสงคบริเวณหนองเภา หมู่ที่ 4 บาน
หนองม่วง

จํานวน 2,243,671 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ โครงการก่อสรางโดมอเนกประสงค
บริเวณหนองเภา หมู่ที่ 4 บานหนองม่วง โดยมีลักษณะโครงการ
เป็นอาคาร ค.ส.ล. โครงหลังคาเหล็ก ขนาด
กวาง 10.00 x 30.00 x 6.00 เมตร หรือ พื้นที่ก่อสรางไม่นอย
กว่า 300.00 ตารางเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการตาม
แบบมาตรฐาน ป้ายโครงการตามเทศบาลกําหนด จํานวน 2
 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
 ประจําปี 2564 หนาที่ 11 ลําดับที่ 3
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า k) จํานวน 165,317 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (ค่า k) ดังนี้
1.โครงการก่อสรางโดมลานกีฬาหมู่บาน หมู่ที่ 3 บานคลองปราบ
เป็นเงิน 75,571.-บาท
2.โครงการก่อสรางโดมอเนกประสงคบริเวณหนองเภา หมู่ที่ 4
 บานหนองม่วง เป็นเงิน 89,746.-บาท
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2
/ว 1837 ลว 11 ก.ย.60 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ศ.64

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูแก่เกษตรกรตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่าย ในการจัดโครงการฝึกอบรมใหความรูแก่
เกษตรตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสราง
อาชีพเสริมของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใชจ่ายประกอบดวย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 66 ลําดับที่ 14    
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา เคียว จอบ จานพรวน มีดตัดแต่งตน ฯลฯ
 เพื่อใชในงานการเกษตรของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค
. 64   
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