
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอ โปงน้ํารอน   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,516,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,721,020 บาท

งบบุคลากร รวม 8,251,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 
1 อัตรา ๆ ละ 28,800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และ
เงินคาตอบแทนรายเดือน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 
อัตรา ๆ ละ 15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
 และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 
1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และ
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 
อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน และเงินคาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล 
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,840 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 
1 อัตรา ๆ ละ 12,960 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน และ
เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 
อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,402,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,509,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา โดยจายใหกับ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด 
หัวหนาฝายอํานวยการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์-
นโยบายและแผน นิติกร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
เจาพนักงานทะเบียน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) ใหกับพนักงานเทศบาล ตําแหนง นิติกร 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 169,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝายอํานวยการ 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา โดยจายใหกับลูกจางประจํา 
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,102,680 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน พนักงานขับรถยนต์ นักการ 
ภารโรง คนงาน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 98,460 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 
จํานวน 8 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน 
พนักงานขับรถยนต์ นักการ ภารโรง คนงาน 

เงินอื่นๆ จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท เปนเวลา 12 
เดือน และตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 5,600 บาท 
เปนเวลา 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปน
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท 

2.คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการตางๆ 
ที่เทศบาลแตงตั้ง และจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
ตามระเบียบ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ

คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับ 

ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวน
คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ 
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาของขวัญ 
คาพิมพ์เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง 
รวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนการเลี้ยงรับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมงาน 
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หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมไปถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งงบประมาณไดไมเกิน
ปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวม
รายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม 
และเงินที่มีผูอุทิศให

2. คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ 
ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
เทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งเขารวมประชุม 

3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธีตางๆของทองถิ่น เชน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี , วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง , วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , วันพอแหง
ชาติ ,วันปยะมหาราช และวันสําคัญของทองถิ่น เชน คาจตุปจจัย
ไทยธรรม คากรวยดอกไม คาดอกไมสด ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของกับคาใชจายนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม 
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่นที่หมดวาระ โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
 คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ ฯลฯ และ
คาใชจายที่จําเปนสําหรับการเลือกตั้ง 
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โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และการดําเนินการทางวินัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการดําเนินการทางวินัย โดยจายเปนคา
ใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาเชาอุปกรณ์ตางๆ
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใชจาย
อื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 122 ลําดับที่ 1)
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 2)
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โครงการอบรมกฎหมายน่ารูสูชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
กฎหมายนารูสูชุมชน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 109 ลําดับที่ 3)
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คายานพาหนะ คาที่พัก คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 120 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ เชน ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ
ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุ
งานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด น้ํายาลางจาน 
น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง 
เชน ไมตางๆ คอน คีม ตลับเมตร โถสวม อางลางมือ ตะปู 
เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรค ยางรถยนต์ นอตและสกรู เพลา วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 13/109



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกลอง เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ 
ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โปรแกรมกําจัดไวรัส
และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล-
ตําบลโปงน้ํารอน 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 14/109



คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน 
คาเชาเครื่อง ฯลฯ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ-
ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนย์อํานวยการป้องกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จันทบุรี)/
ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี 
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 107  ลําดับที่ 2)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,822,680 บาท
งบบุคลากร รวม 3,144,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,144,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,158,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา โดยจาย
ใหกับพนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง หัวหนาฝายพัฒนารายได 
เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
หัวหนาฝายพัฒนารายได 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 743,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน-
การเงินและบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ คนงาน 
ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
พนักงานขับรถยนต์

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ คนงาน ลูกมือชาง-
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พนักงานขับรถยนต์

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท 
เปนเวลา 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง
จากเทศบาลตําบลโปงน้ํารอนใหปฏิบัติราชการ 
เปนเงิน 10,000 บาท

2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคลผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
เปนเงิน 50,000 บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะไดรับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 
เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ-
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน-
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน-
ตางๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก 
สบู ไมกวาด น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค ยางรถยนต์ นอตและสกรู เพลา 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ฯลฯ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปน
คาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ 
ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โปรแกรมกําจัดไวรัสและ
วัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 88,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 21/109



ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ3) 
   นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการ
   ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
   ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 
15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
    (3) ชนิดติดผนัง
        ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
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กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 
4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือดีกวา มีขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 
หนาตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,393,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,906,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,906,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,156,380 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยจาย
ใหกับพนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง 
นักจัดการงานเทศกิจ เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับสําหรับการสูรบ พ.ส.ร. 
ใหกับพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักจัดการงานเทศกิจ 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง หัวหนาฝายปกครอง 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 303,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา โดยจายใหกับ
ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,365,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 10 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 
อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับ-
เครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา โดยจายใหกับ
พนักงานจาง ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 

งบดําเนินงาน รวม 1,340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจําตามสิทธิที่จะไดรับ 
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 
เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน-
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดตอราชการ
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โครงการป้องกันอุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
อุบัติภัยชวงเทศกาลสําคัญ (ปใหม , สงกรานต์) 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปดและปด คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 110 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปดและปด คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 110 ลําดับที่ 2)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจํา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิดอาสาภยพิบัติประจําองค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2564 โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาที่พัก คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
หนา 3 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแกสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดแกสถานศึกษา โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ 
และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 108 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา 
คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก 
สบู ไมกวาด น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปน
คาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม ตลับเมตร โถสวม 
อางลางมือ ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรค ยางรถยนต์ นอตและสกรู เพลา วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกลอง เมมโมรี่การ์ด 
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุ-
คอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์-
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ 
ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โปรแกรมกําจัดไวรัส
และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 147,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,100 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เครื่องยนต์เบนซิน จํานวน 7,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที 
จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนต์เบนซิน 
2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์ 
ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงหองประชุม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหองประชุม อาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ชุดเครื่องขยายเสียง ขนาดไมต่ํากวา 300 W  มีลายในตัว 
70 – 100 V จํานวน 1 ชุด
2) ลําโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว มีลายในตัว 70 – 100 V 
จํานวน 2 คู
3) ไมโครโฟนไรสายระบบ UHF 2 ชองสัญญาณ จํานวน 2 ชุด
4) ไมโครโฟนชนิดมีสาย จํานวน 2 ชุด
5) ขาตั้งไมค์ยาว จํานวน 2 ชุด
6) ชุดควบคุมไฟ  จํานวน 1 ชุด
7) ชุดเชื่อมสัญญาณ Bluetooth จํานวน 1 ชุด
8) ตูใสอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว มีฝาปด 2 ดาน จํานวน 1 ตู
9) ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ราคานี้พรอมติดตั้ง
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสง - วิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
เครื่องรับสง - วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 5
 วัตต์ ประกอบดวย ตัวเครื่อง แทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 กอน 
เสายาง เหล็กพับ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง
จากเทศบาลตําบลโปงน้ํารอนใหปฏิบัติราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ-
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจาง
เหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอม
แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 111 ลําดับที่ 4)
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โครงการฝึกอบรมใหความรูและเฝ้าระวังชางปา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ใหความรูและเฝ้าระวังชางปา  โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาที่พัก 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
หนา 4 ลําดับที่ 2)
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โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
ทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจําป 2564 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาที่พัก 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 110 ลําดับที่ 3)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายดับเพลิง 
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หัวฉีดชนิดดามปืน ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,972,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,580,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,580,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,120,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยจายใหกับ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 373,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ 
คนงาน 

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ 

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 
เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ-
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน-
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก 
สบู ไมกวาด น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน
 คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน คีม ตลับเมตร 
โถสวม อางลางมือ ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
เชน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค ยางรถยนต์ นอตและสกรู เพลา 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน เคียว ปุ๋ย 
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา ผาใบ
หรือผาพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน 
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาตั้งกลอง เมมโมรี่การ์ด รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึก-
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ ตลับผงหมึก 
กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โปรแกรมกําจัดไวรัสและวัสดุอื่น ๆ 
ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และ
คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ-
ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ 
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองทอมบา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองทอมบา จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดกลอง 10 และ 11 นิ้ว
2) ความสูงกลองไมนอยกวา 28 นิ้ว สามารถปรับระดับขาตั้งได
3) หนังกลองทําจากหนังแทอยางดี
4) ตัวกลองทําจากไมแแข็งแรงทนทาน
5) เคลือบสีภายนอกตัวกลอง
6) ใหซาวด์คุณภาพชัดเจนในทุกจังหวะ
7) พรอมขาตั้งคู
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
 - เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,450,413 บาท
งบบุคลากร รวม 5,038,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,038,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,691,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จํานวน 10 อัตรา โดยจาย
ใหกับพนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครู ครูผูดูแลเด็ก 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ พนักงานครูเทศบาล
ตําแหนง ครู คศ.1 (ชํานาญการ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,017,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจาง จํานวน 12 อัตรา โดยจายใหกับ
พนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 

งบดําเนินงาน รวม 5,498,893 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานครูเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ 
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ค่าใช้สอย รวม 2,151,880 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 
เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ-
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาหาหนะนําเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพาหนะสําหรับสงเด็กเล็กจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาลเมื่อเด็กเจ็บปวย
หรือไดรับอุบัติเหตุ 
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โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันแมแหงชาติ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด
คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 89 ลําดับที่ 5)
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเด็ก โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาที่พัก 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 92  ลําดับที่ 9)
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โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ตานยาเสพติด  
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE 
1.2 กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น 
1.3 กิจกรรมรั้วสีขาว TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง
1.4 ศูนย์เพื่อนใจ  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 92  ลําดับที่ 8)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 435,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียน การสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน  จํานวน 3 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา-
เด็กเล็ก (รายหัว)) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ป 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตรา
คนละ 1,700 บาทตอป ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร 100*1,700 
    เปนเงิน 170,000 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน 81*1,700 
    เปนเงิน 137,700 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานพญากําพุช 75*1,700 
   เปนเงิน 127,500 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 90  ลําดับที่ 1)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณ์การเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 289,280 บาท

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 57/109



เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน , 
คาอุปกรณ์การเรียน , คาเครื่องแบบนักเรียน , 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทศบาลตําบลโปงน้ํารอน  จํานวน 3 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 - 5 ป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร จํานวน 100 คน
-คาหนังสือเรียน 100*200  เปนเงิน 20,000 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน 100*200  เปนเงิน 20,000 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน 100*300  เปนเงิน 30,000 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 100*430  เปนเงิน 43,000 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน จํานวน 81 คน
-คาหนังสือเรียน 81*200  เปนเงิน 16,200 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน 81*200  เปนเงิน 16,200 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน 81*300  เปนเงิน 24,300 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 81*430  เปนเงิน 34,830 บาท  
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานพญากําพุช จํานวน 75 คน
-คาหนังสือเรียน 75*200  เปนเงิน 15,000 บาท
-คาอุปกรณ์การเรียน 75*200  เปนเงิน 15,000 บาท
-คาเครื่องแบบนักเรียน 75*300  เปนเงิน 22,500 บาท
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 75*430  เปนเงิน 32,250 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 90  ลําดับที่ 2)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 1,254,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน  
จํานวน 3 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตรา
มื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร 100*20*245 เปนเงิน 490,000
 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน 81*20*245 เปนเงิน 396,900
 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานพญากําพุช 75*20*245 เปน
เงิน 367,500 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 90  ลําดับที่ 4)

ค่าวัสดุ รวม 3,242,213 บาท
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,242,213 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลโปงน้ํารอน 
จํานวน 3 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน ดังนี้ 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร 100*7.37*260  
   เปนเงิน 191,620  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพังงอน 81*7.37*260 
   เปนเงิน 155,213 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานพญากําพุช 75*7.37*260  
   เปนเงิน 143,715 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) 
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 4 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
1) โรงเรียนวัดทับไทร 727*7.37*260  
   เปนเงิน 1,393,078 บาท
2) โรงเรียนวัดพังงอน 145*7.37*260  
   เปนเงิน 277,849 บาท
3) โรงเรียนบานทุงมวง 113*7.37*260  
   เปนเงิน 216,531 บาท
4) โรงเรียนบานโปงน้ํารอน 451*7.37*260  
   เปนเงิน 864,207 บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 

งบลงทุน รวม 168,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พนักพิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักพิง จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เกาอี้บุดวยฟองน้ําหนาอยางดี  หุมดวยหนัง PVC หนา  
2) ปรับขึ้นลงดวยระบบ Gas LiFt  (STRONG)  
3) ขาไนลอนตัน ใหญ ขนาด 24 นิ้ว ลอขนาด 50 มม. 
(STRONG+) ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาดใหญ ขนาด 24 นิ้ว 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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เครื่องเคลือบเอกสาร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร  จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาด  A4 Laminator LM – 230i  
ขนาด 21X43X10.4 ซม. 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2
 บาน จํานวน 6 ตู ขนาด 910 X 450 X 1,830 HMm 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 6 ตู 
โดยมีคุณลักษณะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด  
2. มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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โตะพับอเนกประสงค์หนาขาว จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อโตะขาพับเอนกประสงค์  จํานวน 20 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) แผนโตะ (Top)  ผลิตจากไมพาร์ติเคิลบอร์ด  ปดผิวฟอร์เมกา  
ปดขอบ PVC แผนฟอร์เมกา  ทนความรอนไดถึง  50  องศา
เซลเซียส  มีผิวลื่น  ทําความสะอาดไดงาย  
2) โครงขาเหล็กชุบโครเมียม  ขาพับเก็บไดรับน้ําหนักได 60-80
 กก. 
3) ขนาด (ยาวXกวางXสูง) : 180 X 75 X 75 ซม.   
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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พัดลมตั้งพื้น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อพัดลมตั้งพื้น  จํานวน 4 ตัว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ใบพัดพลาสติกใส 3 ใบ ขนาด 18 นิ้ว 
2) ปรับแรงลมไดถึง 3 ระดับ ปรับสายซาย-ขวาได และ
ปุมบังคับสายไดตามตองการ 
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink tank Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
-เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink  Tank  Printer)  จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา  19  หนาตอนาที  (ppm)  หรือ  8.8 ภาพตอนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา  15  หนาตอนาที  (ppm)  หรือ  5  ภาพ
ตอนาที  (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  50  แผน 
-สามารถใชไดกับ  A4 , Letter , Legal และ Custom 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 6 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,744,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,744,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)

จํานวน 5,744,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
จํานวน 4 แหง อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน  
ดังนี้ 
1) โรงเรียนวัดทับไทร 727*20*200  เปนเงิน 2,908,000 บาท
2) โรงเรียนวัดพังงอน 145*20*200  เปนเงิน 580,000 บาท
3) โรงเรียนบานทุงมวง 113*20*200  เปนเงิน 452,000 บาท
4) โรงเรียนบานโปงน้ํารอน 451*20*200  เปนเงิน 1,804,000
บาท
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 91  ลําดับที่ 5)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,088,600 บาท

งบบุคลากร รวม 4,685,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,685,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,532,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยจายใหกับ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข-
และสิ่งแวดลอม หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
เจาพนักงานสาธารณสุข 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,814,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 25 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจํารถขยะ 
คนงาน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 278,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 
จํานวน 24 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง 
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
คนงานประจํารถขยะ คนงาน 

งบดําเนินงาน รวม 2,221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 466,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 70/109



คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่จะไดรับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ 

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 
เชน คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ-
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ 
หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน-
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล ที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

โครงการป้องกันไขมาลาเรียและไขเลือดออกในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
ไขมาลาเรียและไขเลือดออกในชุมชน  โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับคาป้ายประชาสัมพันธ์ คาน้ํายาตางๆ 
คาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 103  ลําดับที่ 2)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา) โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับคายาและเวชภัณฑ์ เชน คาวัคซีนพิษสุนัขบา 
คาวัสดุการแพทย์ คาใบรับรองการฉีดวัคซีน 
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ คาวัสดุประชาสัมพันธ์ 
คาวัสดุอื่นๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 103  ลําดับที่ 3)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู
บาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 106  ลําดับที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 74/109



โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาป้ายประชาสัมพันธ์ คาน้ํายา
ตางๆ คาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
หนา 2 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และแกนนําชุมชน
ดานบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และแกนนําชุมชน ดานบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน  โดยจายเปน
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาที่พัก 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แกไขครั้งที่ 2 หนา 5
  ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 915,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ผงซักฟอก 
สบู ไมกวาด น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค ยางรถยนต์ นอตและสกรู เพลา 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เชน แอลกอฮอล์ ถุงมือ สายยาง น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ์ 
เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ดาง) สัตว์เลี้ยงเพื่อการ
ทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน เคียว ปุ๋ย 
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา ผาใบ
หรือผาพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
 เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ 
เสื้อ กางเกง ผา รองเทา หมวก เครื่องแตงกายชุดฝึก ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ 
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
 โปรแกรมกําจัดไวรัสและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจาย
ในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 
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วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา – 
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส และวัสดุอื่น ๆ 
ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าตลาดสดของเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 
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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุน อสม. จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)จํานวน 9 ชุมชน ไดแก ชุมชนทับไทรกลาง 
ชุมชนทับไทรลาง ชุมชนตลาดสด ชุมชนซอยสงา 
ชุมชนน้ําเขียว ชุมชนบานมาบคลา ชุมชนบานทุงมวง 
ชุมชนบานพญากําพุช ชุมชนบานคลองตาคง เพื่อดําเนิน

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 82/109



โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ดังนี้
เพื่อดําเนินโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ดังนี้
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัย
มะเร็งเตานม ชุมชนละ 7,000 บาท เปนเงิน 63,000 บาท
2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา-
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรี-
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรสิรินธรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ชุมชน
ละ 3,000 บาท เปนเงิน 27,000 บาท
3. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง-
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุมชนละ 10,000
 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 104-105  ลําดับที่ 5-
7)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,531,620 บาท

งบบุคลากร รวม 2,967,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,967,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,482,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา โดยจายใหกับ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายการโยธา นายชางโยธา  เจาพนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาฝายการโยธา 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุง
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา โดยจายใหกับ
ลูกจางประจํา ตําแหนง ผูชวยชาง 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 993,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา 
โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับรถยนต์ 
คนงาน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 
จํานวน 6 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานจาง ตําแหนง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับ-
เครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับรถยนต์ คนงาน 

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง เดือนละ 5,600 บาท 
เปนเวลา 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,562,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ 
หรือวันหยุดราชการ 

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่จะไดรับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับ 

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ เชน 
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน 
(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ-
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) 
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท์ 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ 
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 
คาติดตั้ง เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน 
กระดาษ ดินสอ ปากกา คลิป กาว แฟ้ม ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ คอน 
คีม ตลับเมตร โถสวม อางลางมือ ตะปู เหล็กเสน 
แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา และวัสดุอื่น ๆ 
ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน 
แบตเตอรี่ น้ํามันเบรค ยางรถยนต์ นอตและสกรู เพลา 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ฯลฯ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 341,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันกาด น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน โดยจาย
เปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
อุปกรณ์บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือ
เทปพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ โปรแกรม
กําจัดไวรัสและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้ ฯลฯ 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม 
เครื่องมือแกะสลัก และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจาย
ในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุอื่น เชน มิเตอร์น้ํา – ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถ
เบิกจายในรายจายประเภทนี้ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เปนตน โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ไมโครโฟน 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 432,720 บาท

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยจาย
ใหกับพนักงานเทศบาล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน-
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคล 
ที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดตอราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ใหความรูการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม 
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 102  ลําดับที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563  09:51:03 หนา : 93/109



โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ  
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 127  ลําดับที่ 1)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสรางความปรองดอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา-
เยาวชนและกีฬาชุมชนเพื่อสรางความปรองดอง โดยจาย
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปดและปด คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาตอบแทนกรรมการ 
คาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 96  ลําดับที่ 2)
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ  
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปดและปด คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 96  ลําดับที่ 1)

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน โดยจายเปนคาใชจายประกอบดวย 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
 คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 96  ลําดับที่ 3)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขาอบรม 
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 91  ลําดับที่ 6)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 88 ลําดับที่ 1)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 88  ลําดับที่ 3)
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โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 88  ลําดับที่ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,071,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,071,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,071,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยมาบคลา 2 (ตอจากของเดิม)  หมู
ที่ 6 ตําบลทับไทร  อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 221,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมาบคลา 2 (ตอจากของเดิม) หมูที่ 6 ตําบลทับไทร 
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 336.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาล-
ตําบลโปงน้ํารอน)
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 52 ลําดับที่ 10)
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โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยตรวจการณ์ หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํา
รอน อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตรวจการณ์ หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน 
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาล-
ตําบลโปงน้ํารอน)
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 80 ลําดับที่ 85)

โครงการกอสรางถนน คสล.รอบสระน้ําบานชะแมบ หมูที่ 6 ตําบล
ทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสระน้ําบานชะแมบ หมูที่ 6 ตําบลทับไทร 
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 292.00 ตารางเมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ 
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาล-
ตําบลโปงน้ํารอน)
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 82 ลําดับที่ 91)
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โครงการยายหอถังประปาบานทุงมวง มาติดตั้งบริเวณสระน้ํา (บาน
ชะแมบ)  พรอมระบบควบคุมและฐานหอถังประปา หมูที่ 6 ตําบล
ทับไทร อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคายายหอถังประปาบานทุงมวง มาติดตั้ง
บริเวณสระน้ํา (บานชะแมบ) หมูที่ 6 ตําบลทับไทร 
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด
งานกอสราง ดังนี้
- งานรื้อถอนและยายหอถังประปา
- งานติดตั้งหอถังประปาใหม
- งานกอสรางหองควบคุม  
- งานติดตั้งระบบควบคุม
- งานกอสรางฐานหอถังประปา
พรอมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนของเทศบาล-
ตําบลโปงน้ํารอน)
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แกไข ครั้งที่ 2 
หนา 3 ลําดับที่ 1)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปา-
เฉลิมพระเกียรติ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด 
คาวัสดุ อุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดโครงการ 
คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม ปุ๋ย คาป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ คาน้ําดื่ม น้ําใชในการ
ดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตาม พระราชบัญญัติ และระเบียบตางๆ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 87  ลําดับที่ 1)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,957,847 บาท

งบกลาง รวม 18,957,847 บาท
งบกลาง รวม 18,957,847 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ชําระเงินกูธนาคารกรุงไทย กูเพื่อจัดซื้อที่ดิน 
ปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา และกอสรางโรงขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร ตามสัญญา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 
งวดที่ 11 
 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 432,060 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูสถาบันการเงิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย กูเพื่อจัดซื้อที่ดิน
ปรับปรุงระบบ ผลิตน้ําประปา และกอสรางโรงขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร ตามสัญญา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 
งวดที่ 11  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
ที่เทศบาลจะตองจายเพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจาง 417,980 บาท และผูดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 82,080 บาท ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจาง
ที่เทศบาลจะตองจายในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งป ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจาย
เฉพาะการประปาในกรณีที่รายไดไมเพียงพอ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,788,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือการสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 128  ลําดับที่ 1)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือการสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 128  ลําดับที่ 2)
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส์
- เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือการสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 128  ลําดับที่ 3)

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือจําเปนเรงดวนตามความเหมาะสม 

รายจายตามขอผูกพัน

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 207,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับเทศบาล ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน-
สุขภาพแหงชาติ

2.คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม
พ.ศ. 2555 
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3.คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร 
สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระจกโคงจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจางของเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน
ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 712,927 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 
โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป 
(ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน) 

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแก
ผูรับบํานาญของเทศบาลตําบลโปงน้ํารอน
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