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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลสําโรงใหม่
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 

              บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลส าโรงใหม่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
             1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 53,885,612.19  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จ านวน 56,326,786.35 บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 19,505,100.30 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  -  โครงการ     
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน -  โครงการ รวม  -  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 3,198,524.47 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.1 รายรับจริง จ านวน  62,773,369.53   บาท ประกอบด้วย 
                หมวดภาษีอากร 48,333.41 

 

บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 84,317.00 

 

บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 174,752.51 

 

บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 739,064.00 

 

บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 392,331.73 

 

บาท 
     หมวดรายได้จากทุน 0.00 

 

บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร 22,436,532.50 

 

บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 38,898,038.38 

 

บาท 
 
 
 
 
 

  

 

 



  
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 227,972.00 บาท 

 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 49,036,813.70 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง 18,880,051.01 บาท 
     งบบุคลากร 14,833,779.00 บาท 
     งบด าเนินงาน 9,132,313.69 บาท 
     งบลงทุน 3,412,650.00 บาท 
     งบเงินอุดหนุน 2,778,020.00 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น 0.00 บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 29,900.00 บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 6,644,000.00 บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน    0.00 บาท 
            2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน     0.00 บาท 

  



รายรบัจรงิ

ปี  2563

17,620.40

96,399.20

389,203.29

0.00

1,565,484.00

155.00

2,068,861.89

25,689,208.27

25,689,208.27

43,140,059.00

43,140,059.00

70,898,129.16

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

อ าเภอละหานทราย  จังหวดับุรีรัมย์

1. รายรบั

รายรบั
ประมาณการ

ปี 2564

ประมาณการ

ปี 2565

รายไดจ้ัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 115,000.00 215,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 110,100.00 115,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 302,000.00 302,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ 100.00 1,600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,610,300.00 11,300.00

หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,138,500.00 2,244,400.00

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

หมวดภาษีจัดสรร 25,850,000.00 26,310,500.00

รวมรายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 25,850,000.00 26,310,500.00

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,000,000.00 42,500,000.00

รวมรายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กร 41,000,000.00 42,500,000.00

รวม 68,988,500.00 71,054,900.00



ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

อ าเภอละหานทราย  จังหวดับุรีรัมย์

ประมาณการ

ปี 2565

215,000.00

115,100.00

302,000.00

1,600,000.00

11,300.00

1,000.00

2,244,400.00

26,310,500.00

26,310,500.00

42,500,000.00

42,500,000.00

71,054,900.00



รายจ่ายจรงิ

ปี 2563

ประมาณการ

ปี 2564

งบกลาง 22,599,080.72 23,168,534.00

งบบุคลากร 17,366,450.00 22,689,420.00

งบด าเนินงาน 10,172,262.09 12,280,096.00

งบลงทุน 3,456,400.00 6,526,450.00

งบเงินอุดหนุน 4,144,967.10 3,892,000.00

57,739,159.91 68,556,500.00

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

2. รายจ่าย



ประมาณการ

ปี 2565

25,711,200.00

23,129,160.00

10,082,520.00

7,787,500.00

4,344,520.00

71,054,900.00

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรรีมัย์

2. รายจ่าย



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลสําโรงใหม่

อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลสําโรงใหม่
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,844,925

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,034,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,724,775

แผนงานสาธารณสุข 2,635,680

แผนงานสังคมสงเคราะห 624,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,097,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,351,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,711,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,054,900



25,711,200
25,711,200

691,800 11,023,560
0 2,727,360

691,800 8,296,200
20,000 1,675,865
20,000 404,000

0 587,865
0 350,000
0 334,000
0 1,085,500
0 1,085,500
0 60,000
0 60,000

711,800 13,844,925

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

อ าเภอละหานทราย  จังหวดับุรีรัมย์
แผนงานงบกลาง

งาน งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 25,711,200
    งบกลาง 25,711,200
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งาน
งานบรหิารทั่วไป

งานวางแผนสถิตแิละ

วิชาการ
งานบรหิารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 7,340,340 2,991,420
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,612,980 2,991,420
งบด าเนินงาน 1,115,365 540,500
    ค่าตอบแทน 214,000 170,000
    ค่าใช้สอย 357,365 230,500
    ค่าวสัดุ 210,000 140,000
    ค่าสาธารณูปโภค 334,000 0
งบลงทุน 93,900 991,600
    ค่าครุภณัฑ์ 93,900 991,600
งบเงนิอุดหนุน 60,000 0
    เงินอุดหนุน 60,000 0

รวม 8,609,605 4,523,520



729,900
729,900
290,000
90,000
165,000
35,000
15,000
15,000

1,034,900

4,295,760
4,295,760
4,386,655
30,000

1,982,125
2,319,530
55,000
200,000
200,000
3,872,400
3,872,400
12,754,815

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั
รวมงบ

งบบุคลากร 729,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 729,900
งบด าเนินงาน 290,000
    ค่าตอบแทน 90,000
    ค่าใช้สอย 165,000
    ค่าวสัดุ 35,000
งบลงทุน 15,000
    ค่าครุภณัฑ์ 15,000

รวม 1,034,900
แผนงานการศึกษา

งาน งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับการศึกษา

งานระดบัก่อนวัยเรยีน

และประถมศึกษา
รวมงบ

งบบุคลากร 1,673,160 5,968,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,673,160 5,968,920
งบด าเนินงาน 285,000 4,671,655
    ค่าตอบแทน 30,000 60,000
    ค่าใช้สอย 215,000 2,197,125
    ค่าวสัดุ 40,000 2,359,530
    ค่าสาธารณูปโภค 0 55,000
งบลงทุน 11,800 211,800
    ค่าครุภณัฑ์ 11,800 211,800
งบเงนิอุดหนุน 0 3,872,400
    เงินอุดหนุน 0 3,872,400

รวม 1,969,960 14,724,775



1,493,880
1,493,880
1,090,000
130,000
860,000
100,000
51,800
51,800

2,635,680

449,220
449,220
155,000
95,000
60,000
20,700
20,700
624,920

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับสาธารณสุข
รวมงบ

งบบุคลากร 1,493,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,493,880
งบด าเนินงาน 1,090,000
    ค่าตอบแทน 130,000
    ค่าใช้สอย 860,000
    ค่าวสัดุ 100,000
งบลงทุน 51,800
    ค่าครุภณัฑ์ 51,800

รวม 2,635,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
รวมงบ

งบบุคลากร 449,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 449,220
งบด าเนินงาน 155,000
    ค่าใช้สอย 95,000
    ค่าวสัดุ 60,000
งบลงทุน 20,700
    ค่าครุภณัฑ์ 20,700

รวม 624,920



1,057,200

1,057,200

40,000

40,000

1,097,200

10,000

10,000

20,000

20,000

30,000

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานส่งเสรมิและ

สนับสนุนความเขม้แขง็

ชมุชน

รวมงบ

งบบุคลากร 1,057,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,057,200

งบด าเนินงาน 40,000

    ค่าตอบแทน 40,000

รวม 1,097,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 10,000

    ค่าใช้สอย 10,000

งบเงนิอุดหนุน 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000

รวม 30,000



192,360

192,360

100,000

0

100,000

0

0

3,637,000

0

3,637,000

392,120

392,120

4,321,480

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบรหิารทั่วไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานก่อสรา้ง รวมงบ

งบบุคลากร 2,214,120 2,406,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,214,120 2,406,480

งบด าเนินงาน 2,050,000 2,150,000

    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 490,000 590,000

    ค่าวสัดุ 690,000 690,000

    ค่าสาธารณูปโภค 750,000 750,000

งบลงทุน 2,765,700 6,402,700

    ค่าครุภณัฑ์ 2,765,700 2,765,700

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,637,000

รวม 7,029,820 11,351,300

งบเงนิอุดหนุน 0 392,120

    เงินอุดหนุน 0 392,120



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่

อ าเภอละหานทราย  จังหวดับุรีรัมย์











แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,844,925

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,034,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 14,724,775

แผนงานสาธารณสุข 2,635,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 624,920

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,097,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,351,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,711,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,054,900

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้น
ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสําโรงใหม และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,054,900 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 71,054,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลสําโรงใหม่
อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย



ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงใหมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงใหมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายธนาวุฒิ  ศรีกิมแก้ว)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงใหม

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดบุรีรัมย์



ปี 2563 ปี 2564

0.00 0.00 0.00 %

524.40 0.00 0.00 %

0.00 100,000.00 100.00 %

17,096.00 15,000.00 0.00 %

17,620.40 115,000.00

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

0.00 200.00 0.00 %

3,570.00 3,500.00 0.00 %

20.00 0.00 0.00 %

30.00 0.00 0.00 %

1,590.00 2,000.00 0.00 %

2,250.00 2,500.00 0.00 %

210.00 200.00 0.00 %

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่
อ ำเภอละหำนทรำย  จังหวดับุรีรัมย์

 
รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2565

หมวดภาษีอากร

     ภำษีโรงเรือนและที่ดิน 62,660.00 0.00

     ภำษีบ ำรุงท้องที่ 60,102.70 0.00

     ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 200,000.00

     ภำษีป้ำย 4,691.00 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 127,453.70 215,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 436.50 0.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏกิูล 0.00 5,000.00

     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว เพื่อกำรโฆษณำ 140.00 200.00

     ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนรำษฎร 2,900.00 3,500.00

     ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 0.00 0.00

     ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน มำตรำ 9 0.00 0.00

     ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 1,114.00 2,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกับทะเบียนพำณิชย์ 2,440.00 2,500.00

     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 200.00



ปี 2563 ปี 2564
รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2565

87,111.20 100,000.00 0.00 %

1,218.00 1,200.00 0.00 %

380.00 500.00 0.00 %

20.00 0.00 0.00 %

96,399.20 110,100.00

500.00 2,000.00 0.00 %

388,703.29 300,000.00 0.00 %

389,203.29 302,000.00

0.00 100.00 1,599,90

0.00
%

0.00 100.00

0.00 10,000.00 0.00 %

0.00 200.00 0.00 %

0.00 100.00 0.00 %

1,565,484.00 1,600,000.00 -99.94 %

1,565,484.00 1,610,300.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 69,392.00 100,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกับกำรควบคุมอำคำร 400.00 1,200.00

     ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 900.00 500.00

     ค่ำใบอนุญำตอื่น ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 77,722.50 115,100.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน

     ค่ำเช่ำหรือบริกำร 2,000.00 2,000.00

     ดอกเบี้ย 382,928.00 300,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน 384,928.00 302,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภค และกิจการพาณชิย์

     รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกิจกำรพำณิชย์หรือกิจกำรอื่น ๆ 0.00 1,600,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภค และกิจการพาณชิย์ 0.00 1,600,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 0.00 10,000.00

     ค่ำขำยแบบพิมพ์และค ำร้อง 90.00 200.00

     ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 0.00 100.00

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,545,404.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,545,494.00 11,300.00

หมวดรายไดจ้ากทุน



ปี 2563 ปี 2564
รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2562 ยอดตา่ง ปี 2565

155.00 1,000.00 0.00 %

155.00 1,000.00

420,838.67 400,000.00 0.00 %

9,637,160.14 10,500,000.00 0.00 %

5,665,066.45 4,500,000.00 11.11 %

84,325.58 100,000.00 0.00 %

9,502,419.43 10,000,000.00 0.00 %

103,205.68 100,000.00 0.00 %

84,420.82 90,000.00 -44.44 %

187,552.00 150,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

4,219.50 10,000.00 0.00 %

25,689,208.27 25,850,000.00

43,140,059.00 41,000,000.00 3.66 %

43,140,059.00 41,000,000.00

70,898,129.16 68,988,500.00

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 904.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 904.00 1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภำษีรถยนต์ 414,463.45 400,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 11,415,485.17 10,500,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,715,215.13 5,000,000.00

     ภำษีธรุกิจเฉพำะ 101,635.33 100,000.00

     ภำษีสรรพสำมิต 10,792,498.74 10,000,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 108,502.27 100,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 96,291.73 50,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน 264,144.00 150,000.00

     ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้น้ ำบำดำล 87.30 500.00

     ภำษีจัดสรรอื่น ๆ 3,724.80 10,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,912,047.92 26,310,500.00

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป 42,158,920.00 42,500,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 42,158,920.00 42,500,000.00

รวมทุกหมวด 72,207,470.12 71,054,900.00



รายงานประมาณการรายรบั
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่
อ ำเภอละหำนทรำย  จังหวดับุรีรัมย์







รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลสําโรงใหม

อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,054,900   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 215,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 115,100 บาท
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการที่คาดวาจะได้รับ

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 302,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,300 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,310,500 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 500 บาท

ประมาณการที่คาดวาจะได้รับ

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 42,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 42,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 1/9/2564  13:47:57 หน้า : 3/3



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1,840,000 1,840,000 1,840,000 0 %

365,111.98 274,995.72 214,126 -

51.0
%

295,150 261,323 333,555 -0.27 %

12,760 12,346 13,343 -0.28 %

12,931,100 13,281,000 14,515,200 2.96 %

4,170,400 4,464,800 4,944,000 38.3

5

%

204,500 213,500 240,000 12.5 %

9,740 1,339,694 550,000 -

72.7

%

0 0 0 100 %

100,000 0 0 0 %

0 100,000 100,000 0 %

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่
อ ำเภอละหำนทรำย    จังหวัดบรีุรัมย์

รายจา่ยจริง ประมาณการ

งบกลาง

งบกลาง

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

แผนงานงบกลาง

ค่ำช ำระดอกเบี้ย 104,867

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 332,640

งบกลาง

ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ 1,840,000

เบี้ยยังชีพควำมพกิำร 6,840,000

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 270,000

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 13,306

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 14,944,800

เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (ก.บ.ท.) 856,647

สมทบกองทนุสวัสดิกำรฃุมชนต ำบลส ำโรงใหม่ 0

เงินส ำรองจ่ำย 150,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั

สมทบกองทนุสวัสดิกำรชุมชนต ำบลส ำโรงใหม่ 100,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

252,480 253,680 253,540 0.16 %

535,260 557,742 839,655 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 5,000 -100 %

20,716,501.98 22,599,080.72 23,848,419

20,716,501.98 22,599,080.72 23,848,419

20,716,501.98 22,599,080.72 23,848,419

20,716,501.98 22,599,080.72 23,848,419

695,520 725,760 559,894 29.6

2
%

120,000 180,000 136,700 31.6

8
%

120,000 180,000 136,700 31.6

8
%

198,720 207,360 198,720 4.35 %

1,374,480 1,434,240 1,259,341 13.8

9
%

เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 0

เงินช่วยพเิศษ

สมทบโครงกำรกองทนุหลักประกนัสุขภำพต ำบลส ำโรงใหม่ 253,940

เงินช่วยค่ำท ำศพพนกังำนจ้ำง 1,000

เงินช่วยพเิศษ 0

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนกังำน 3,000

เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ 1,000

รวมงบกลาง 25,711,200

รวมแผนงานงบกลาง 25,711,200

รวมงบกลาง 25,711,200

รวมงบกลาง 25,711,200

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 180,000

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนกุำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 207,360

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 725,760

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหนง่นำยก/รองนำยก 180,000

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนกุำรสภำองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,434,240



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

2,508,720 2,727,360 2,291,355

2,853,060 2,569,840 3,079,085 -6.2 %

84,000 7,000 84,000 0 %

186,000 113,500 204,000 -8.82 %

186,960 197,940 214,560 6.82 %

1,325,760 1,371,720 1,430,400 -16 %

31,390 24,780 24,780 -3.15 %

4,667,170 4,284,780 5,036,825

7,175,890 7,012,140 7,328,180

87,150 115,550 686,000 -

97.0
%

8,750 8,500 10,000 -50 %

0 0 5,000 0 %

192,500 185,500 210,000 -60 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

52,867 30,525 120,000 -100 %

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 2,888,220

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,727,360

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 229,200

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,201,560

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 84,000

เงินประจ ำต ำแหนง่ 186,000

รวมงบบคุลากร 7,340,340

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 24,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,612,980

ค่ำเบี้ยประชุม 5,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 5,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรผู้บริหำรทอ้งถิ่น 50,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000

ค่ำเช่ำบำ้น 84,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

341,267 340,075 1,031,000

0 46,720 0 0 %

75,600 157,500 129,000 -100 %

40,632 22,711 91,000 -100 %

0 0 0 100 %

0 500 15,000 0 %

188,307 36,504 50,000 40 %

0 0 0 100 %

0 0 380,000 -100 %

2,000 0 0 0 %

1,050 0 0 0 %

0 2,550 0 0 %

37,996.3 89,883.47 50,000 0 %

345,585.3 356,368.47 715,000

56,070 124,925 285,000 -

92.9

%

9,993.8 8,581.4 60,000 -

83.3

%

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

รวมค่าตอบแทน 214,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรต่ำงๆ 144,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร 0

ค่ำจ้ำงแรงงำน 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 70,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 78,365

รำยจ่ำยเกี่ยวกบักำรรับรองและพธิีกำร 15,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรจัดอบรมใหค้วำมรู้กำรจัดท ำแผนชุมชน แผนพฒันำทอ้งถิ่น 0

โครงกำรประชุมประชำคมทอ้งถิ่น 0

โครงกำรกำรเลือกต้ังผู้บริหำรและสมำชิกสภำทอ้งถิ่น 0

โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญของชำติศำสนำ 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000

รวมค่าใชส้อย 357,365

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 10,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

20,594 14,541 10,000 0 %

0 0 30,000 -

33.3

%

72,664.9 92,331.9 100,000 0 %

0 0 5,000 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

73,750 23,277 40,000 -25 %

0 0 5,000 0 %

233,072.7 263,656.3 535,000

354,444.2 309,835.82 400,000 -50 %

23,087.63 11,112.38 24,000 0 %

4,481 42,849.8 131,500 -

61.9

%

50,109.17 41,625.14 50,000 0 %

0 0 0 100 %

432,122 405,423.14 605,500

1,352,047 1,365,522.91 2,886,500

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000

วัสดุกำรเกษตร 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟำ้ 200,000

วัสดุอื่น 5,000

รวมค่าวัสดุ 210,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 50,000

ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง 10,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 24,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 50,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 334,000

รวมงบด าเนินงาน 1,115,365

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 27,000 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

5,500 0 0 0 %

0 0 0 100 %

0 22,200 0 0 %

0 2,800 9,000 -100 %

3,950 0 0 0 %

0 5,500 0 0 %

16,000 0 0 0 %

0 0 17,000 0 %

0 0 5,200 0 %

0 5,200 0 0 %

25,450 62,700 31,200

25,450 62,700 31,200

เคร่ืองปรับอำกำศ 46,100

ตู้บำนเล่ือนกระจก 11,800

เกำ้อี้ 0

โต๊ะขำว 0

โต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อี้ 0

ตู้เหล็ก 0

ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 13,800

เคร่ืองท ำน้ ำร้อนน้ ำเย็น 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เพื่อจัดหำตู้เหล็กชนดิ 15 ล้ินชัก 0

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ 5,200

เคร่่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือLED ขำวด ำ 0

 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนกังำน 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภณัฑ์ 93,900

รวมงบลงทนุ 93,900

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

15,000 0 0 0 %

0 40,000 0 0 %

0 0 40,000 0 %

0 20,000 20,000 -100 %

0 0 0 100 %

15,000 60,000 60,000

15,000 60,000 60,000

8,568,387 8,500,362.91 10,305,880

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

โครงกำรจัดงำนพระรำชพธิีและงำนรัฐพธิี 0

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

โครงกำรจัดกจิกรรมงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี ศรีสินทรมหำวชิรำลง

กรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หวั,วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชนนพีนัปหีลวงและวันแมแ่หง่ชำติและ

0

โครงกำรจัดหำรำยได้เพื่อจัดกจิกรรมสำธำรณกศุลและใหค้วำมช่วยเหลือประชำขนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำด

จังหวัดบรีุรัมย์

0

เงินอดุหนนุองค์กรกำรกศุล

โครงกำรขอรับเงินอดุหนนุเพื่อกำรจัดงำนพระรำชพธิีและงำนรัฐพธิี 40,000

เงินอดุหนนุกจิกำรที่เปน็สำธำรณประโยชน์

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,609,605

โครงกำรจัดหำรำยได้เพื่อจัดกจิกรรมสำธำรณกศุลและใหค้วำมช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกจิของเหล่ำกำชำด

จังหวัด

20,000

รวมเงินอุดหนุน 60,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 396,000

งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

งบบคุลากร

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 691,800

รวมงบบคุลากร 691,800

เงินประจ ำต ำแหนง่ 18,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 277,800

งบด าเนินงาน



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,436,940 1,453,620 1,676,640 28.0 %

18,000 24,000 48,000 25 %

543,720 565,560 595,240 30.8

6

%

0 0 0 100 %

1,998,660 2,043,180 2,319,880

1,998,660 2,043,180 2,319,880

38,500 58,800 100,000 -50 %

17,200 16,980 10,000 -70 %

71,500 57,500 48,000 -12.5 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 20,000

ค่าตอบแทน

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 711,800

งานบริหารงานคลงั

รวมค่าตอบแทน 20,000

รวมงบด าเนินงาน 20,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 2,147,520

เงินประจ ำต ำแหนง่ 60,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,991,420

รวมงบบคุลากร 2,991,420

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 778,920

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 4,980

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 50,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 3,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบำ้น 42,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

36,115 32,818 46,000 -100 %

163,315 166,098 204,000

4,372 60,050 90,000 -100 %

0 0 0 100 %

98,812 56,020 80,000 -

56.2
%

0 0 0 100 %

0 0 100,000 20.5 %

0 0 30,000 -

33.3
%

103,184 116,070 300,000

83,655.9 71,540 90,000 -

66.6
%

0 0 5,000 500 %

790 0 2,000 2,40

0

%

49,825 59,905 80,000 -62.5 %

134,270.9 131,445 177,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 75,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0

รวมค่าตอบแทน 170,000

ค่าใชส้อย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 35,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 35,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรต่ำงๆ 20,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

รวมค่าใชส้อย 230,500

ค่าวัสดุ

โครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สินและภำษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 120,500

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000

วัสดุส ำนกังำน 30,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000

รวมค่าวัสดุ 140,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

400,769.9 413,613 681,000

0 0 0 100 %

11,000 22,000 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 9,000 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

32,000 0 17,000 129.

41
%

0 16,000 0 0 %

0 0 22,000 -

59.5
%

43,000 38,000 48,000

43,000 38,000 48,000

2,442,429.9 2,494,793 3,048,880

11,010,816.9 10,995,155.91 13,354,760

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน 540,500

ตู้เหล็ก 11,800

ตู้เหล็กบำนเล่ือนกระจก 11,800

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เคร่ืองปรับอำกำศ 46,100

รถบรรทกุ 854,000

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

โต๊ะท ำงำนพร้อมเกำ้อี้ 0

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 39,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0

กล้องถ่ำยรูป 20,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

รวมงบลงทนุ 991,600

รวมงานบริหารงานคลงั 4,523,520

เคร่ืองพมิพ์ 8,900

รวมค่าครุภณัฑ์ 991,600

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,844,925



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

18,810 0 50,500 -100 %

432,000 432,000 432,000 -100 %

48,000 48,000 48,000 -100 %

498,810 480,000 530,500

498,810 480,000 530,500

10,770 6,440 15,000 -100 %

19,850 0 30,000 -100 %

0 0 5,000 -100 %

0 0 150,000 -100 %

49,175 0 50,000 -100 %

79,795 6,440 250,000

0 0 5,000 -100 %

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบคุลากร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0

รวมงบบคุลากร 0

โครงกำรฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทำอคัคีภยั 0

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติัของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่(หลักสูตรทบทวน) 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรปอ้งกนัอบุติัเหตุและบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล 0

รวมค่าใชส้อย 0

ค่าวัสดุ

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติัของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 0

โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้อำสำสมคัรปอ้งกนัปรำบปรำมยำเสพติด 0

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 73,000 -100 %

0 0 105,000 -100 %

0 0 10,000 -100 %

0 0 193,000

79,795 6,440 443,000

578,605 486,440 973,500

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0 100 %

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0

วัสดุอื่น 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

รวมค่าวัสดุ 0

รวมงบด าเนินงาน 0

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 297,900

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 432,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 729,900

รวมงบบคุลากร 729,900

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 90,000

รวมค่าตอบแทน 90,000

โครงกำรปอ้งกนัอบุติัเหตุและบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล 15,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

578,605 486,440 973,500

โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิติักำรจิตอำสำภยัพบิติัของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม ่(หลักสูตรทบทวน) 50,000

โครงกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้อำสำสมคัรปอ้งกนัปรำบปรำมยำเสพติด 50,000

โครงกำรฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทำอคัคีภยั 50,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 5,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000

รวมค่าใชส้อย 165,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ 35,000

รวมงบด าเนินงาน 290,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000

วัสดุจรำจร 10,000

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

ตู้เกบ็ชุดดับเพลิง 15,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1,034,900

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,034,900

รวมค่าครุภณัฑ์ 15,000

รวมงบลงทนุ 15,000

แผนงานการศึกษา



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

320,640 342,840 367,535
227.

54
%

0 0 20,000 200 %

364,800 370,800 378,880 1.7 %

35,100 28,620 27,620 -

13.1

%

720,540 742,260 794,035

720,540 742,260 794,035

45,300 43,300 50,000 -60 %

0 0 0 100 %

4,200 4,200 10,000 -100 %

49,500 47,500 60,000

74,200 150,600 157,000 -100 %

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 385,320

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 24,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 1,203,840

เงินประจ ำต ำแหนง่ 60,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,673,160

รวมงบบคุลากร 1,673,160

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 10,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงแรงงำน 0

รวมค่าตอบแทน 30,000

ค่าใชส้อย



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 60,000 -100 %

0 0 0 100 %

15,382 12,640 50,000 -40 %

0 0 0 100 %

64,800 0 0 0 %

0 0 29,000

-

65.5

2

%

0 64,974 0 0 %

14,800 0 15,000 0 %

0 0 2,000 150 %

0 0 5,000 0 %

169,182 228,214 318,000

20,000 35,000 30,000 -

33.3
%

20,000 20,000 40,000 -100 %

15,210 20,000 26,000 -

23.0
%

55,210 75,000 96,000

273,892 350,714 474,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรต่ำงๆ 120,000

โครงกำรงำนวันเด็กแหง่ชำติ 10,000

โครงกำรงำนวันเด็กแหง่ชำติ 0

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 30,000

โครงกำรงำนวันเด็ก 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000

รวมค่าใชส้อย 215,000

โครงกำรพฒันำศักยภำพบคุลำกรทำงกำรศึกษำศูนย์พฒันำเด็กเล็กและบคุลำกรทำงกำรศึกษำภำยในเขต 15,000

โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 5,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 20,000

รวมค่าวัสดุ 40,000

รวมงบด าเนินงาน 285,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 35,200 0 0 %

0 0 0 100 %

0 0 11,000 -100 %

0 37,000 0 0 %

0 9,000 0 0 %

0 16,000 0 0 %

0 0 16,000 -100 %

7,900 0 0 0 %

0 0 2,600 -100 %

7,900 97,200 29,600

7,900 97,200 29,600

1,002,332 1,190,174 1,297,635

1,861,350 1,989,300 2,119,040 -0.12 %

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ตู้บำนเล่ือนกระจก 11,800

ตู้เหล็ก 2 บำนเปดิ 0

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เกำ้อี้พลำสติก 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0

โต๊ะขำว 0

โพเดียมกล่ำวรำยงำน 0

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 11,800

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0

เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 0

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบคุลากร

รวมงบลงทนุ 11,800

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,969,960

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 2,116,560



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

42,000 94,500 294,000 0 %

1,746,893 1,717,680 1,907,400 -1.16 %

110,796 35,940 59,940 -100 %

3,761,039 3,837,420 4,380,380

3,761,039 3,837,420 4,380,380

0 0 0 100 %

9,400 10,900 30,000 -100 %

9,400 10,900 30,000

50,310 52,030 61,490 -100 %

35,100 36,300 42,900 -100 %

23,400 24,200 28,600 -100 %

23,400 24,200 28,600 -100 %

0 0 5,000 -100 %

0 0 5,000 -100 %

384,200 379,100 408,000 383.

36
%

เงินวิทยฐำนะ 294,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 1,885,200

รวมงบบคุลากร 4,295,760

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,295,760

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 0

รวมค่าตอบแทน 30,000

ค่าใชส้อย

ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน 0

โครงกำรจัดงำนวันพอ่แหง่ชำติ 0

ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน 0

ค่ำหนงัสือเรียน 0

โครงกำรจัดงำนวันแมแ่หง่ชำติ 0

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 1,972,125



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

1,088,820 1,092,700 1,176,000 -100 %

0 4,800 10,000 0 %

1,605,230 1,613,330 1,765,590

4,932.7 0 5,000 0 %

0 0 0 100 %

1,702,973.44 1,372,612.94 2,286,027 -100 %

0 0 10,000 0 %

0 0 0 100 %

1,707,906.14 1,372,612.94 2,301,027

19,436.31 13,925.77 25,000 0 %

28,370.83 29,649.13 30,000 0 %

47,807.14 43,574.9 55,000

3,370,343.28 3,040,417.84 4,151,617

0 0 10,400 -100 %

โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยสนบัสนนุสถำนศึกษำ 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 5,000

วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,294,530

รวมค่าใชส้อย 1,982,125

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,319,530

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 0

วัสดุกอ่สร้ำง 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟำ้ 25,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

รวมงบด าเนินงาน 4,386,655

งบลงทนุ

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 0

ครุภณัฑ์สนำม



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

100,000 100,000 200,000 -100 %

100,000 100,000 210,400

100,000 100,000 210,400

4,124,000 3,649,980 3,828,000 1.16 %

4,124,000 3,649,980 3,828,000

4,124,000 3,649,980 3,828,000

11,355,382.28 10,627,817.84 12,570,397

12,357,714.28 11,817,991.84 13,868,032

151,810 113,330 447,740 139.

84

%

0 0 20,000 200 %

324,000 324,000 324,000 0 %

เคร่ืองเล่นสนำมเด็กเล่น 200,000

ครุภณัฑ์อื่น

รวมงบลงทนุ 200,000

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรจัดหำเคร่ืองเล่นสนำมเด็กเล่น 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 200,000

โครงกำรสนบัสนนุอำหำรกลำงวันโรงเรียน(สพฐ) 3,872,400

รวมเงินอุดหนุน 3,872,400

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

รวมแผนงานการศึกษา 14,724,775

แผนงานสาธารณสขุ

รวมงบเงินอุดหนุน 3,872,400

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,754,815

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 1,073,880

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบคุลากร

เงินประจ ำต ำแหนง่ 60,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 324,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

36,000 36,000 36,000 0 %

511,810 473,330 827,740

511,810 473,330 827,740

9,200 6,800 10,000 1,20 %
9,200 6,800 10,000

0 59,500 0 0 %

0 3,500 240,000 -100 %

0 0 0 100 %

9,982 0 35,000 -

42.8
%

0 0 0 100 %

84,000 100,000 100,000 -100 %

0 0 90,000 0 %

18,415 7,470 10,000 0 %

51,625 0 90,000 0 %

0 0 100,000 0 %

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 36,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,493,880

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 130,000

รวมงบบคุลากร 1,493,880

งบด าเนินงาน

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงแรงงำน 0

รวมค่าตอบแทน 130,000

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรต่ำงๆ 130,000

โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บำ้น 90,000

โครงกำรทอ้งถิ่นปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ"ทอ้งถิ่น สร้ำงปำ่ รักษน์้ ำ" 10,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 20,000

โครงกำรก ำจัดวัชพชืในแหล่งน้ ำ 0

โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กในชุมชน 90,000

โครงกำรปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับำ้ตำม โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพษิสุนขับำ้ 100,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

53,930 42,870 0 0 %

0 0 100,000 0 %

0 239,107.5 250,000 0 %

0 0 0 100 %

5,400 0 5,000 100 %

48,371 0 0 0 %

18,030.81 0 60,000 -50 %

289,753.81 452,447.5 1,080,000

8,495 9,960 20,000 -50 %

13,480 2,400 10,000 200 %

28,290.1 15,000 30,000 0 %

0 0 20,000 0 %

9,830 7,700 10,000 0 %

60,095.1 35,060 90,000

359,048.91 494,307.5 1,180,000

0 0 4,250 -100 %

โครงกำรปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับำ้ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพษิสุนขับ้่ำ 0

โครงกำรรณรงค์และแกป้ญัหำยำเสพติด TO BE NUMBER

ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บำ้น/ชุมชน)

100,000

โครงกำรใหบ้ริกำรแพทย์ฉุกเฉินเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 10,000

โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้กำรคัดแยกขยะ 0

โครงกำรรณรงค์และปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก 250,000

โครงกำรรณรงค์และปอ้งกนัโรคติดต่อ 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000

รวมค่าใชส้อย 860,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวัสดุ 100,000

รวมงบด าเนินงาน 1,090,000

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

ตู้บำนเล่ือนแบบกระจก 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

118,000 0 0 0 %

0 0 17,000 100 %

0 0 0 100 %

0 0 7,500 -100 %

118,000 0 28,750

118,000 0 28,750

0 0 300,000 -100 %

0 0 300,000

0 0 300,000

988,858.91 967,637.5 2,336,490

988,858.91 967,637.5 2,336,490

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองพน่หมอกควัน 0

เคร่ืองพมิพ์ 17,800

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 34,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าครุภณัฑ์ 51,800

รวมงบลงทนุ 51,800

รวมเงินอุดหนุน 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

โครงกำรขอรับกำรสนบัสนนุจัดหำเคร่ืองมอืในกำรตรวจโรคและอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ กรณีกำรติดเชื้อไวรัสโค

โรนำ2019 (Covid -19)
0

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 2,635,680

รวมแผนงานสาธารณสขุ 2,635,680

งบบคุลากร



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

659,820 702,000 827,460 -

50.7
%

18,000 18,000 30,000 40 %

383,280 398,040 418,040 -100 %

17,320 11,820 11,820 -100 %

1,078,420 1,129,860 1,287,320

1,078,420 1,129,860 1,287,320

900 1,500 5,000 -100 %

6,329 6,500 20,000 -100 %

7,229 8,000 25,000

0 0 5,000 -100 %

0 0 0 100 %

1,650 24,240 20,000 0 %

0 0 0 100 %

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 407,220

เงินประจ ำต ำแหนง่ 42,000

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 449,220

รวมงบบคุลากร 449,220

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0

รวมค่าตอบแทน 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรต่ำงๆ 10,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 20,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

20,600 0 0 0 %

38,280 0 50,000 -40 %

0 0 35,000 -100 %

0 3,000 5,000 0 %

0 0 10,000 0 %

60,530 27,240 125,000

12,075 21,460 30,000 -

33.3
%

0 0 35,000 -

42.8
%

29,670 17,440 20,000 0 %

41,745 38,900 85,000

109,504 74,140 235,000

0 0 0 100 %

0 0 3,500 -100 %

7,900 0 0 0 %

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมพฒันำอำชีพ 30,000

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 0

โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 0

รวมค่าใชส้อย 95,000

ค่าวัสดุ

โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิต ผู้ด้อยโอกำสและครอบครัวผู้มรีำยได้นอ้ย กำรสังคมสงเครำะห ์สงเครำะหผู้์ยำกไร้ 

กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ ผู้สูงอำยุ คนพกิำรและผู้ด้อยโอกำส
5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000

รวมค่าวัสดุ 60,000

วัสดุส ำนกังำน 20,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

รวมงบด าเนินงาน 155,000

งบลงทนุ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

 เคร่ืองพมิพ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 0

ตู้บำนเล่ือนกระจก 11,800

ตู้ไมเ้กบ็เอกสำร 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 16,000 -100 %

0 0 0 100 %

0 0 7,500 -100 %

1,400 0 0 0 %

9,300 0 27,000

9,300 0 27,000

1,197,224 1,204,000 1,549,320

1,197,224 1,204,000 1,549,320

765,600 814,080 986,020 -100 %

5,730 0 0 0 %

18,000 18,000 26,140 -100 %

754,560 766,680 919,920 -100 %

56,110 49,500 69,420 -100 %

1,600,000 1,648,260 2,001,500

1,600,000 1,648,260 2,001,500

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 0

อปุกรณ์อำ่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 0

เคร่ืองพมิพ์ 8,900

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ 624,920

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 624,920

รวมค่าครุภณัฑ์ 20,700

รวมงบลงทนุ 20,700

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

เงินประจ ำต ำแหนง่ 0

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 0

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 0

รวมงบบคุลากร 0

งบด าเนินงาน

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

151,150 201,800 240,000 -100 %

4,800 4,800 20,000 -100 %

155,950 206,600 260,000

1,182,150 1,355,000 285,500 -100 %

27,749 7,508 804,000 -100 %

9,720 2,836 10,000 -100 %

45,320.48 119,590.48 450,000 -100 %

1,264,939.48 1,484,934.48 1,549,500

20,000 9,610 10,000 -100 %

63,290 47,797.7 40,000 -100 %

498,000 498,000 500,000 -100 %

5,700 6,700 10,000 -100 %

586,990 562,107.7 560,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร 0

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงแรงงำน 0

รวมค่าตอบแทน 0

ค่าใชส้อย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

วัสดุส ำนกังำน 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0

รวมค่าใชส้อย 0

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ 0

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

1,617,910.94 1,519,150.87 1,788,479 -100 %

1,617,910.94 1,519,150.87 1,788,479

3,625,790.42 3,772,793.05 4,157,979

0 0 7,500 -100 %

2,600 0 0 0 %

0 0 51,000 -100 %

0 0 10,000 -100 %

2,600 0 68,500

2,600 0 68,500

5,228,390.42 5,421,053.05 6,227,979

21,500 0 0 0 %

21,500 0 0

99,499.3 99,301.35 50,000 -100 %

รวมงบด าเนินงาน 0

งบลงทนุ

ค่ำไฟฟำ้ 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0

 เคร่ืองพมิพ ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 0

 เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือชนดิ LED ขำวด ำ 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

รวมค่าครุภณัฑ์ 0

รวมงบลงทนุ 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 0

งานไฟฟ้าและประปา

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0

รวมค่าใชส้อย 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

85,149.1 186,844.44 150,000 -100 %

184,648.4 286,145.79 200,000

206,148.4 286,145.79 200,000

25,000 0 0 0 %

96,000 0 0 0 %

13,400 0 0 0 %

3,500 0 0 0 %

7,000 0 0 0 %

6,300 0 0 0 %

151,200 0 0

0 0 448,000 -100 %

0 390,000 0 0 %

0 0 432,000 -100 %

รวมงบด าเนินงาน 0

งบลงทนุ

วัสดุกอ่สร้ำง 0

รวมค่าวัสดุ 0

เคร่ืองปั๊มน้ ำแบบซัมเมอร์ส 0

เคร่ืองสูบน้ ำแบบมอเตอร์ไฟฟำ้ 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ชุดทดสอบควำมข้นเหลวของคอนกรีต 0

แบบหล่อคอนกรีต 0

เคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 0

ครุภณัฑ์กอ่สร้ำง

รวมค่าครุภณัฑ์ 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

ล้อวัดระยะ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกจบก หมู่ที่ 9 จำกบำ้นนำงประนอม ขันธสุกร-บำ้นนำยกำย ศรีสุพงษ์ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกจบก หมู่ที่ 9 จำกบำ้นนำงสมควร  ค ำพนิจิ -นำยปยิะพงษ ์สวนพฤกษำ (ช่วงที2่) 0

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

กอ่สร้ำงถนน คสล. บำ้นโคกใหม ่หมู่ที่ 13 บริเวณซอยบำ้นนำยชุมนมุ ยงสืบชำติ 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

296,000 0 0 0 %

0 0 358,000 -100 %

0 464,000 0 0 %

0 460,000 0 0 %

0 0 432,000 -100 %

443,000 0 0 0 %

477,000 0 0 0 %

0 461,500 0 0 %

0 0 432,000 -100 %

255,000 0 0 0 %

0 0 450,000 -100 %

0 460,000 0 0 %

321,000 0 0 0 %

0 0 432,000 -100 %

180,500 0 0 0 %

105,000 0 0 0 %

333,500 0 0 0 %

0 0 142,000 -100 %

453,000 0 0 0 %

0 461,000 0 0 %

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกตำด้วง หมู่ที่ 11 บริเวณซอยบำ้นนำงไท  ซ่ืนพงษำ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกเฟอืง  หมู่ที่  2 จำกบำ้นนำงละมอ่ม  ลัง - บำ้นนำงยี เพลำรัมย์ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกจบก หมู่ที่ 9 บริเวณซอยบำ้นนำงสังเวช ฉัตรเงิน - บำ้นนำยชนวน ค ำผำย 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกตำด้วง หมู่ที่ 11 จำกบำ้นนำยบญุเรือง  พมิพรรณ -สระหนองปรือ  (ช่วงที่  2) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12 จำกบำ้นนำงล ำพนู ละสำมำ -คลองส่งน้ ำ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12 จำกบำ้นนำงล ำพนู ละสำมำ -คลองส่งน้ ำ(ช่วงที2่) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกเฟอืงหมู่ที่ 2 จำกบำ้นนำงละมอ่ม ลัง -บำ้นนำงยี เพลำรัมย์ (ช่วงที2่) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 1 บริเวณซอยข้ำงโรงเรียน - หนองไผ่ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกใหม ่หมู่ที่ 3จำกสะพำนตะวันออกบำ้นนำยจ ำรูญ เกดิโชค-คลองหำ้ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นนอ้ยหนองหว้ำ หมู่ที่ 8  จำกบำ้นนำยวีระพวง มว่งส ำเภำ -คลองส่งน้ ำ(ช่วงที่ 2) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบำ้นนำงพศิมยั พนัแกว้ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกใหม ่หมู่ที่ 3 จำกถนน คศล.เดิม - วัดปำ่หนองปรือ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นบอ่โพธิ ์หมู่ที่ 6 จำกประปำหมู่ที่ 6 - หนองปลำอดี 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นบอ่โพธิ ์หมู่ที่ 6 บริเวณทำงเข้ำฝำยน้ ำล้น บำ้นบอ่โพธิ ์หมู่ที่ 6 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นนอ้ยหนองหว้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณซอยบำ้นนำยสมศักด์ิ ชำติกระโทก 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นนอ้ยหนองหว้ำหมู่ที่ 8จำกบำ้นนำยวีระพวง มว่งส ำเภำ -คลองส่งน้ ำ (ช่วงที่ 3) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 10 บริเวณทำงเข้ำแหล่งหนิหลุมกภุลักษณ์ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 14 บริเวณเส้นหำดทรำยขำว 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 10 ซอยบำ้นนำยบญุสวย เสประโคน 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบำ้นนำงใหม ่ ดอกไมไ้หว 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 258,000 -100 %

476,200 0 0 0 %

0 0 432,000 -100 %

0 0 412,000 -100 %

433,000 0 0 0 %

148,500 0 0 0 %

471,000 0 0 0 %

373,200 0 0 0 %

0 0 334,000 -100 %

0 462,000 0 0 %

0 0 147,000 -100 %

0 0 444,000 -100 %

0 0 200,000 -100 %

0 0 730,000 -100 %

4,765,900 3,158,500 6,083,000

4,917,100 3,158,500 6,083,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 ซอยบำ้นนำยพกัตร์ ฉ่ ำโสฬส 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองด่ำน  หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบำ้นนำงสงครำม  จินพละ(ช่วงที3่) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นส ำโรง  หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบำ้นนำยวิชัย เสียมเพร็ช 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 จำกแยกวัดส ำโรง - ศำลตำปู่(ช่วงที่ 1) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที่ 4 จำกบำ้นนำยปล้อง พรหมทอง-ถนน คสล.บำ้นโคก (ช่วงที่ 1) 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที่ 4 จำกศำลำกลำงหมู่บำ้น - แยกประปำ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองด่ำน หมู่ที่ 7 บริเวณซอยบำ้นนำงสงครำม จินพละ 0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองด่ำน หมู่ที่ 7บริเวณซอยบำ้นนำยนริทร์ จึงธนสมบรูณ์ -บำ้นนำยวีระชัย จึงธน

สมบรูณ์
0

กอ่สร้ำงถนนลูกรัง บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 12 จำกนำนำยกอย จันทร์อยู่จริง-นำนำยเลียว ไทยลือนำม     (ช่วงที2่) 0

ขยำยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นบอ่โพธิ ์หมู่ที่ 6 บริเวณด้ำนทศิตะวันออกโรงเรียน

อนบุำลโคกใหมล่ะหำนทรำย 
0

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองปลำอดีหมู่ที่ 4 จำกบำ้นนำยศิวพนัธ์ นำคะ - บำ้นนำงสงวน เสือมจัฉำ 0

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตรอบสระหนองไผ่ 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0

รวมงบลงทนุ 0

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรโรงจอดรถ 0

วำงทอ่ระบำยน้ ำพร้อมบอ่พกั บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่ 1 จำกบำ้นนำงสุกญัดำ บตุรสืบสำย - บำ้นนำยอทิธิพล วรรณ

เอนก
0

งบเงินอุดหนุน



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 434,987.1 0 0 %

0 434,987.1 0

0 434,987.1 0

5,123,248.4 3,879,632.89 6,283,000

10,351,638.82 9,300,685.94 12,510,979

115,860 0 0 0 %

115,860 0 0

115,860 0 0

115,860 0 0

0 0 0 100 %

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

อดุหนนุกำรไฟฟำ้ส่วนภมูภิำคสำขำอ ำเภอละหำนทรำย 0

เงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 0

รวมเงินอุดหนุน 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวมค่าใชส้อย 0

รวมงบด าเนินงาน 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชำวบำ้น 0

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 0

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 765,480



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

115,860 0 0

15,000 0 20,000 -100 %

15,000 0 20,000

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 273,720

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,057,200

เงินประจ ำต ำแหนง่ 18,000

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 10,000

รวมงบบคุลากร 1,057,200

งบด าเนินงาน

รวมค่าตอบแทน 40,000

รวมงบด าเนินงาน 40,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 1,097,200

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 1,097,200

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเ่ด็กและเยำวชน 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมค่าใชส้อย 0



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

15,000 0 20,000

19,821.8 0 0 0 %

19,821.8 0 0

19,821.8 0 0

34,821.8 0 20,000

199,901 299,550 0 0 %

0 59,941 60,000 -100 %

35,558 0 0 0 %

235,459 359,491 60,000

235,459 359,491 60,000

235,459 359,491 60,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน 0

รวมเงินอุดหนุน 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

โครงกำรจัดงำนพระรำชพธิีและงำนรัฐพธิี 0

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0

งานกีฬาและนันทนาการ

โครงกำรแข่งขันกฬีำละหำนทรำยสัมพนัธ์เกมส์ 0

โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ 0

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรแข่งขันกฬีำประชำชนต้ำนยำเสพติด "หนิหลุมเกมส์" 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

รวมค่าใชส้อย 0

รวมงบด าเนินงาน 0

งบด าเนินงาน



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 8,677 15,000 -

33.3
%

0 8,677 15,000

0 8,677 15,000

19,758.49 0 20,000 0 %

19,758.49 0 20,000

19,758.49 0 20,000

19,758.49 8,677 35,000

290,039.29 368,168 115,000

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่นประเพณีลอยกระทง 10,000

ค่าใชส้อย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าใชส้อย 10,000

รวมงบด าเนินงาน 10,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000

เงินอดุหนนุส่วนรำชกำร

อดุหนนุกำรจัดงำนประเพณีขึ้นเขำพนมรุ้งจังหวัดบรีุรัมย์ 20,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 30,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 1,148,820

เงินประจ ำต ำแหนง่ 60,000

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนกังำนจ้ำง 935,880



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,214,120

รวมงบบคุลากร 2,214,120

เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำนจ้ำง 69,420

ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 100,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนกังำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 20,000

รวมค่าตอบแทน 120,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000

ค่ำลงทะเบยีนในกำรฝึกอบรม 20,000

รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำรต่ำงๆ 400,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกบักำรปฏบิติัรำชกำรที่ไมเ่ข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนกังำน 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000

รวมค่าใชส้อย 490,000

วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 20,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000

วัสดุกอ่สร้ำง 50,000

รวมค่าวัสดุ 690,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 500,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000

รวมงบด าเนินงาน 2,050,000

งบลงทนุ

ค่ำไฟฟำ้ 750,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 750,000

รถกระเช้ำ 2,500,000

ครุภณัฑ์กำรเกษตร

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รวมค่าครุภณัฑ์ 2,765,700

รวมงบลงทนุ 2,765,700

เคร่ืองปั๊มซับเมอร์ส 104,000

เคร่ืองสูบน้ ำ 161,700

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 7,029,820



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

งานก่อสร้าง

รวมงบบคุลากร 192,360

งบด าเนินงาน

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถิ่น 192,360

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 192,360

รวมค่าใชส้อย 100,000

รวมงบด าเนินงาน 100,000

ค่าใชส้อย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000

ค่ำกอ่สร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกตำด้วง หมู่ที่ 11 จำกถนนลำดยำง - หนองกระทุ่ม 457,000

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกใหม ่หมู่ที่ 3 จำกบำ้นนำงศิริมำ บญุมำมอญ  - บำ้นนำง

สุจิตรำ  ใสสดศรี

256,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นนอ้ยหนองหว้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณประปำบำ้นนอ้ยหนองหว้ำ 218,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่1

บริเวณซอยข้ำงบำ้นนำงบำนเย็น ลีตี

135,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นโคกไมแ้ดง หมู่ที่12 บริเวณซอยบำ้นนำยภชุงค์ พรมทอง 166,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นบอ่โพธ์ หมู่ที่ 6 บริเวณซอยบำ้นนำงสมศรี แกว้วิเศษ 90,000



ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
รายจา่ยจริง ประมาณการ

ยอดตา่ง 

(%)

ป ี2565

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0 100 %

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

57,607,259.18 57,739,159.91 68,556,500

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 10 บริเวณนำนำยพำ ตุ่มหนแย้ม 458,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นส ำโรง หมู่ที่ 5 จำกบำ้นนำงกมิหวน เสียมเพชร -หนองบวัแดง 479,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นบอ่โพธ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบำ้นนำยเพยีร  เสียมลอยน้ ำ 45,000

กอ่สร้ำงถนนลูกรัง บำ้นโคกใหม ่หมู่ที1่3 จำกนำนำงปรำน พนูมำ - สวนนำย พนัระนำ จันแผง 83,000

กอ่สร้ำงหอ้งน้ ำส ำนกังำน 473,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองด่ำน หมู่ที่ 7จำกสระหนองปรือ - คลองส่งน้ ำ 489,000

กอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นหนองปลำอดี หมู่ที4่จำกบำ้นนำงบญุลือ อำวุธพนัธ์  - บำ้นนำงสง่ำ  ศิลำวงศ์ 225,000

รวมงบลงทนุ 3,637,000

งบเงินอุดหนุน

วำงทอ่ระบำยน้ ำ บำ้นสันติสุข หมู่ที่ 14 บริเวณบำ้นนำยค ำตัน สึกรัมย์ 63,000

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 3,637,000

ขยำยเขตจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ บำ้นโคกเฟอืง หมู่ที่ 2 392,120

รวมเงินอุดหนุน 392,120

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุรัฐวิสำหกจิ

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,351,300

รวมทกุแผนงาน 71,054,900

รวมงบเงินอุดหนุน 392,120

รวมงานก่อสร้าง 4,321,480



รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่
อ ำเภอละหำนทรำย    จังหวัดบรีุรัมย์













































































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ 
อ ำเภอละหำนทรำย   จังหวัดบุรีรัมย์ 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,054,900 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 25,711,200 บาท 

  
งบกลาง รวม 25,711,200 บาท 

   
งบกลาง รวม 25,711,200 บาท 

   
ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ จ ำนวน 1,840,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยช ำระหนี้เงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำนำงรอง 
ตำมสัญญำลง
วันที่ 18 เมษำยน 2556   วงเงิน 6,000,000 บำท ระยะเวลำ
กู ้10 ปี ตั้งช ำระเงินกู้งวดที่ 8 ช ำระเงินต้น  660,000 บำท (ปรำกฏ
ในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง) (ส ำนักปลัด)    
-เพ่ือจ่ำยช ำระหนี้เงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำนำงรอง 
ตำมสัญญำลง
วันที่ 18 เมษำยน 2556   วงเงิน 10,634,000 บำท ระยะเวลำ
กู ้10 ปี ตั้งช ำระเงินกู้งวดที่ 8 ช ำระเงิน
ต้น  1,180,000 บำท  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบ
กลำง )(ส ำนักปลัด)   

      

   
ค่ำช ำระดอกเบี้ย จ ำนวน 104,867 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยช ำระหนี้เงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำนำงรอง 
ตำมสัญญำลง
วันที่ 18 เมษำยน 2556   วงเงิน 6,000,000 บำท ระยะเวลำ
กู ้10 ปี ตั้งช ำระดอกเบี้ยปีที่ 9 ช ำระดอกเบี้ย 31,084.34
บำท   (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง ) )(ส ำนักปลัด)   
-เพ่ือจ่ำยช ำระหนี้เงินกู้ธนำคำรออมสิน สำขำนำงรอง 
ตำมสัญญำลง
วันที ่18 เมษำยน 2556   วงเงิน 10,634,000 บำท ระยะเวลำ

      



กู ้10 ปี ตั้งช ำระดอกเบี้ยปีที่ 9 ช ำระ
ดอกเบี้ย 73,782.02 บำท  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบ
กลำง )(ส ำนักปลัด) 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 332,640 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรำย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพ ตำย   และคลอด
บุตร ฯลฯ ตำม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  ในอัตรำร้อย
ละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง  เงินเพ่ิมค่ำครองชีพ  ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว รวมถึงกำรจ้ำงแรงงำน ตำมพระรำชบัญญัติและหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1)  พระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด  ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกรำคม 2557  เรื่อง กำร
จ่ำยเบี้ยประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง  
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2557 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 3)  
4)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบ
กลำง )(ส ำนักปลัด) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 13,306 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมพระรำชบัญญัติเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงที่ประสพอันตรำย  เจ็บป่วย ตำย หรือสูญ
หำยอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง   โดยค ำนวณในอัตรำ
ร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงทั้งปี ตำมพระรำชบัญญัติและหนังสือสั่ง
กำร ดังนี้  
1) พระรำฃบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ลง

      



วันที่ 10 ตุลำคม 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธนัวำคม 2561 เรื่องต้ังงบประมำณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน  (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง  งำนงบ
กลำง)(ส ำนักปลัด) 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 14,944,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มี
อำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯและ
ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนแบบ
ขั้นบันได จ ำนวน 1,875 คน  
ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่4)พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่ 1 หน้ำ 62(
กองสวัสิดิกำรสังคม) 

      

   
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 6,840,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ือรองรับกำรจัดสวัสดิกำรเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คน
พิกำรที่มีสิทธิตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำร
ขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วจ ำนวน   700  คน ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร
ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ย
ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำม
พิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562   
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร

      



ปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่ 2 หน้ำ 62(
กองสวัสิดิกำรสังคม) 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 270,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้วและมีควำม
เป็นอยู่ยำกจนหรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยัง
ชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง12เดือน  
จ ำนวน 45 คน ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือ
กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่ 3 หน้ำ 62(
กองสวัสิดิกำรสังคม) 

      

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
กำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกิดสำ
ธำรณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนเป็นส่วนร่วมได้ เพ่ือป้องกันและบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนที่เกิดจำกสำธำรณภัยต่ำง ๆ เช่น กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุทกภัยน้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนำว อัคคีภัยและไฟป่ำ โรคระบำดฯลฯตำมพระรำชบัญญัติและ
หนังสือสั่งกำร   ดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 
2)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนำยน 2559  
3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



4)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2561 (ปรำกฏในแผนงำน
งบกลำง งำนงบกลำง) 

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 856,647 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น  
ในอัตรำร้อยละ 3 ของประมำณกำรรำยรับตำมงบประมำณรำยจ่ำย
ทั่วไปประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม กรณีจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ของเทศบำลทุกหมวดทุกประเภท ยกเว้นรำยได้จำก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
และเงินอุดหนุนมำรวม
ค ำนวณ ( 28,554,900 x 3 % = 856,647) จึงตั้งจ่ำย
ไว้ 856,647 บำท ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
กำรดังนี้ 
1)  พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 
2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3)  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบ
กลำง) (ส ำนักปลัด) 

      

    
สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลส ำโรงใหม่ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ต ำบลส ำโรง
ใหม่    ให้แก่คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ต ำบลส ำโรง
ใหม(่กลุ่มออมวันละบำท ต ำบลส ำโรงใหม่ )ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหำคม2560 (ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง)
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่4 หน้ำ 62(
กองสวัสิดิกำรสังคม) 
 
 
 

      



    
สมทบโครงกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลส ำโรงใหม่ จ ำนวน 253,940 บำท 

      

  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ 
โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมควำมพร้อมควำมเหมำะสมและ 
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ ตำมท่ีส ำนักงำนหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติ(สปสช.)ก ำหนด โดยจะได้รับงบประมำณจำก 
กองทุนหลักประกันสุขภำพ ตำมจ ำนวนประชำกร X 40 บำทและ 
 เทศบำลสมทบ 50% ของจ ำนวนเงินที่ส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ(สปสช.)(วิธีค ำนวณข้อมูล
ประชำกร ณ 17 กรกฎำคม 2564 จ ำนวน
ประชำกร 12,697X40=507,880X 50%=253,940 บำท) ตำม
ประกำศ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1)  ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำร
จังหวัด  เทศบำล  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรให้บริกำร
สำธำรณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกำยน  2552 
2)  ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง งำนงบกลำง) จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่ 6 หน้ำ 63(กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงำนส่วนท้องถิ่น ถึงแก่ควำม
ตำย ตำมกฎหมำยและหนังสั่งกำรดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ำยได้ พ.ศ. 2559 
2) พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

      



3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 27 กันยำยน 2525 เรื่อง กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษ
ในกรณีพนักงำนเทศบำลถึงแก่ควำมตำย (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง งำนงบกลำง)(ส ำนักปลัด) 

    
เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงำนจ้ำง ถึงแก่ควำมตำย ตำม
กฎหมำยและหนังสั่งกำรดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ำยได้ พ.ศ. 2559 
2) พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 27 กันยำยน 2525 เรื่อง กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษ
ในกรณีพนักงำนเทศบำลถึงแก่ควำมตำย (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง งำนงบกลำง)(ส ำนักปลัด) 

      

    
เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้ำงประจ ำ ถึงแก่ควำมตำย ตำม
กฎหมำยและหนังสั่งกำรดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ำยได้ พ.ศ. 2559 
2) พระรำชกฤษฎีกำ กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 27 กันยำยน 2525 เรื่อง กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษ
ในกรณีพนักงำนเทศบำลถึงแก่ควำมตำย (ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง งำนงบกลำง)(ส ำนักปลัด) 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,609,605 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,340,340 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,727,360 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 725,760 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี  ตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
      



ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2557และหนังสือต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องแยกรำยละเอียด ดังนี้  
        (1)เงินเดือน ของนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 12 เดือน     
        (2)เงินเดือนรอง
นำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 2 อัตรำ    จ ำนวน 12 เดือน  
ทั้งนี้กำรเบิกจ่ำยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงินรำยได้ของปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  
 

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก   ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2557และหนังสือสั่งกำร
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องแยกรำยละเอียด ดังนี้   
        (1)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรี   จ ำนวน 12 เดือน  
        (2)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรอง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน 
ทั้งนี้กำรเบิกจ่ำยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงินรำยได้ของปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/รอง
นำยกเทศมนตรี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รอง
ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร

      



นำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ย
ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2557
และหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง  แยกรำยละเอียดดังนี้  
        (1)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน        
        (2)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรอง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน 
ทั้งนี้กำรเบิกจ่ำยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงินรำยได้ของปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 207,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งกำร
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องแยกรำยละเอียดดังนี้  
        (1)ค่ำตอบแทนเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน 
        (2) ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ
จ ำนวน 12 เดือน 
ทั้งนี้กำรเบิกจ่ำยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงินรำยได้ของปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)
(ส ำนักปลัด)  

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,434,240 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ

      



เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล พ.ศ.2554 และ(ฉบับที่2)พ.ศ.2557และหนังสือสั่งกำร
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องแยกรำยละเอียดดังนี้  
        (1)ค่ำตอบแทนของประธำนสภำ
เทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน   
        (2)ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำ
ฯ จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน   
        (3)ค่ำตอบแทนของคณะสมำชิกสภำ
เทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
ทั้งนี้กำรเบิกจ่ำยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงินรำยได้ของปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,612,980 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,888,220 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ ำนวน 8 อัตรำ  ดังนี้ 
1.ปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)กลำง 1 อัตรำ 548,040 บำท 
2.รองปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)
ต้น 1 อัตรำ 401,940 บำท 
3.หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนทั่วไป)
ต้น 1 อัตรำ 455,520 บำท 
4.หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร(นักบริหำรงำนทั่วไป)
ต้น 1 อัตรำ 389,400 บำท 
5.นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร 1 อัตรำ 442,320 บำท 
6.นักทรัพยำกรบุคคล 1 อัตรำ 376,080 บำท 
7.นิติกร 1 อัตรำ 329,760 บำท 
8.เจ้ำพนักงำนทะเบียน 1 อัตรำ 248,280 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป ) (ส ำนักปลัด)  

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 84,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำน เงินเพ่ิมพิเศษเงินเพ่ิมค่ำ       



ครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ของพนักงำน
เทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้ 
1.ปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)
กลำง จ ำนวน 1 อัตรำ 84,000 บำท ตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)(ส ำนักปลัด)  

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 186,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน 4 อัตรำ ดังนี้ 
1.ปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)กลำง 1 อัตรำ 84,000 บำท 
2.รองปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)
ต้น 1 อัตรำ 42,000 บำท 
3.หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนทั่วไป)
ต้น 1 อัตรำ 42,000 บำท 
4.หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร(นักบริหำรงำนทั่วไป)
ต้น 1 อัตรำ 18,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป )(ส ำนักปลัด)  

      

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 229,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง
ประจ ำ  จ ำนวน 1 อัตรำดังนี้ 
1.พนักงำนขับรถยนต์  1 อัตรำ 229,200 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป)(ส ำนักปลัด)  

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,201,560 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนัก
ปลัดเทศบำล จ ำนวน 6 อัตรำ ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล 1 อัตรำ 273,720 บำท 
2.ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร 1 อัตรำ 274,920 บำท 
3.ผู้ช่วยนักประชำสัมพันธ์ 1 อัตรำ 263,520 บำท 
4.พนักงำนขับรถยนต์  1 อัตรำ 173,400 บำท 

      



5.นักกำร 1 อัตรำ 108,000 บำท 
6.คนงำน 1 อัตรำ 108,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป)(ส ำนักปลัด)  

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของ
พนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนักปลัดเทศบำล  จ ำนวน 2 อัตรำดังนี้ 
1.นักกำร 1 อัตรำ 12,000 บำท 
2.คนงำน 1 อัตรำ 12,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,115,365 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  (1) เงินโบนัสประจ ำปี  ตั้งไว้  10,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรทั่วไป ) (ส ำนักปลัด) 
(2)ค่ำตอบแทน,ค่ำสมนำคุณส ำหรับคณะกรรมกำรคัดเลือก,สอบ
คัดเลือกพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้ัง
ไว้ 5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน,ค่ำสมนำคุณส ำหรับคณะกรรมกำร
คัดเลือก,สอบคัดเลือกพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้น ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน

      



กำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป ) (ส ำนักปลัด) 
(3) ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  จ ำนวน 5,000 บำท   
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมพรบ.และหนังสือสั่ง
กำรดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560  
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561  
3)ประกำศเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมกำรสำมัญและ
คณะกรรมกำรวิสำมัญ และคณะกรรมกำรต่ำงๆตำมสิทธิที่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป ) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
พนักงำนเทศบำล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำร
ปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร  ตำมระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 ลง
วันที่ 25 พฤษภำคม 2550 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป ) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 84,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลตำมสิทธิ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ(ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป ) (ส ำนักปลัด) 

      



   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมสิทธิตำม
หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรทั่วไป )(ส ำนักปลัด) 

      

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมสิทธิ
ตำมหนังสือ กรมบัญชีกลำง ที ่กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรทั่วไป ) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 357,365 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 144,000 บำท 

      

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนินกำรเอง ค่ำจ้ำง
เหมำประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำง
ท ำ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภท
นี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้ง
เครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

      



รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร  งำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป ) (ส ำนัก
ปลัด) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  (1) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรต้อนรับ  จ ำนวน  5,000 บำท    
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรต้อนรับ คณะบุคคล เข้ำตรวจ
เยี่ยม คณะทัศนศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน และค่ำรับรองคณะกรรมกำรต่ำง ๆ โดย
ถือเกณฑ์ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกินร้อยละ1ของรำยได้จริงของเทศบำลใน
ปีงบประมำณท่ีล่วงมำ โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้เงินจ่ำยขำดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎำคม 2548 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป) (ส ำนักปลัด) 
(2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม   จ ำนวน  10,000 บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำม
กฎหมำย จ่ำยเป็นค่ำอำหำรเครื่องดื่มต่ำงๆค่ำเครื่องใช้ในกำรเลี้ยง
รับรองและค่ำบริกำรอื่นๆที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรอง
กำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชนผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วม
ประชุมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลง
วันที่28 กรกฎำคม 2548 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรทั่วไป) (ส ำนักปลัด) 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 70,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร       



และนอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำล  และพนักงำน
จ้ำง  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด) 

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 78,365 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรทั่วไป) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอยเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องถ่ำยเอกสำร,
เครื่องโทรสำร,รถยนต์,รถดับเพลิง,ค่ำบ ำรุงรักษำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในส ำนักงำนและ
ทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ(ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)(ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำรกระดำษโร
เนียว ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร

      



ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นปลั๊กไฟฟ้ำ หลอดไฟ สำยไฟฟ้ำ สวิตท์ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่
แห้ง ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น เช่น แปรง ไม้กวำด น้ ำยำดับกลิ่น น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ  แก้ว
น้ ำ จำนรอง สำยยำงน้ ำ กระดำษช ำระ ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร ดังนี้  1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่ ยำงรถ หัวเทียน น้ ำมันเบรค น้ ำ
กลั่นแบตเตอรี่ ไขควง น๊อต ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง

      



ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่นน้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันก๊ำด ถ่ำน ฟืน จำระบ ีแก๊สหุงต้ม ฯลฯ
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมี
อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  เช่น เจลแอลกอฮอ ถุงมือยำง ฯลฯเป็นไปตำม
หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น ปุ๋ย ดิน ฯลฯ ที่นอกเหนือจำกประเภทวัสดุที่ก ำหนดเป็นไป
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง

      



วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่น  ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตำมหนงัสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำนสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นจำนบันทึก เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นกรองแสงสำยเคเบิ้ล ตลับผงหมึกฯลฯเป็นไป
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

      

   
วัสดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น มิเตอร์น้ ำ มิเตอร์ไฟ ฯลฯ ที่นอกเหนือจำกประเภทวัสดุที่
ก ำหนดเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   

      



1) หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำร
ทั่วไป) (ส ำนักปลัด)  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 334,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน/ในที่สำธำรณะ  หรือ  อำคำร
สถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของเทศบำล  (ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำน  ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  เช่น  ค่ำเช่ำเครื่อง  ค่ำเช่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์    ค่ำบ ำรุงรักษำสำย  ฯลฯ (ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)  (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำโทรเลข ค่ำซื้อดวงตรำ
ไปรษณีย์ยำกร ฯลฯ (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป)(ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทร
ภำพ (โทรสำร)    ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุสื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอื่นๆ  เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม  เป็นต้น  และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำร(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)
(ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์และ
ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรทั่วไป)(ส ำนักปลัด) 

      



  
งบลงทุน รวม 93,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 93,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 46,100 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 46,100 บำท 
คุณลักษณะดังนี้  
1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำที่ไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียูแบบแยก
ส่วน          
2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง           
3) เครื่องปรับอ ำก ำศที่มีควำมส ำมำรถในก ำรท ำควำมเย็นขนำดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับก ำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5          
4)  ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน                
5)  มีควำมหน่วงเวลำในกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์           
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทัว่ไป งำนบริหำรทั่วไป)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 1  หน้ำ 49  (ส ำนักปลัด) 

      

    
ตู้บำนเลื่อนกระจก จ ำนวน 11,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 2 ตู้ รำคำตู้ละ 5,900 บำท แบบบำน
เลื่อนกระจก 2 บำน  มีแผนชั้นปรับ ระดับ 3 ชิ้น มีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุสำหกรรม(มอก.) ตั้งจ่ำยตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่มีในมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  โครงกำรที่ 3  หน้ำ 49   (ส ำนักปลัด) 

      

    
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 13,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก จ ำนวน 2 ตู้ๆละ 6,900 บำท  
คุณลักษณะตู้เหล็ก แบบ  4 ลิ้นชัก  
1)  มีหูลิ้นชัก 
2)  คุณสมบัติต ำมม ำตรฐ ำนผลิตภัณฑ์อุตส ำหกรรม (มอก.) 
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 21  หน้ำ 52  (ส ำนักปลัด) 

      



   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่องรำคำเครื่องละ17,000 บำทคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน   
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 MB   
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย   
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
- สำมำรถใช้งำน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ ำปี
พ.ศ. 2563(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่2  หน้ำ 49  (ส ำนักปลัด) 

      

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ จ ำนวน 5,200 บำท 

      
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 2

เครื่องๆละ รำคำ 2,600 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน  
      



- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ ำปีพ.ศ. 2563(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)  โครงกำรที่ 50  หน้ำ  124 (ส ำนักปลัด) 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือกำรจัดงำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอละหำนทรำย
(ส ำนักงำนอ ำเภอ)  จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือด ำเนินโครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือกำรจัดงำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธี ซึ่งเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรจัดงำนพระรำชพิธีและงำนรัฐพิธีระดับอ ำเภอ ตั้งจ่ำย
ตำมระบียบกระทรวงมำดไทยว่ำด้วยงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (ปรำกฏในแผนงำนบริำรงำนทั่วไป งำ
นบริำรทั่วไป)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 4 โครงกำร ที ่ 2  หน้ำ 31 (ส ำนักปลัด) 

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรกำรกุศล       

    
โครงกำรจัดหำรำยได้เพ่ือจัดกิจกรรมสำธำรณกุศลและให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ืออุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือด ำเนินโครงกำรจัดหำ
รำยได้เพ่ือจัดกิจกรรมสำธำรณกุศลและให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
ตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งจ่ำยตำมระเบียบและ
หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว5426ลง

      



วันที่ 24กันยำยน2561เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณและ
กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำดจัดหวัด (ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)โครงกำรที่  14  หน้ำ  110(ส ำนักปลัด) 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 711,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 691,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 691,800 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 396,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ ำนวน 1 อัตรำ  ดังนี้ 
1.หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ(นักบริหำรงำนทั่วไป)ต้น 1
อัตรำ 396,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร )(ส ำนักปลัด) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้ 
1หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ(นักบริหำรงำนทั่วไป)ต้น 1
อัตรำ 18,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร )(ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 277,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดส ำนัก
ปลัดเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 อัตรำ 277,800 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวำงแผน
สถิติและวิชำกำร )(ส ำนักปลัด) 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมสิทธิตำม
หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
วำงแผนสถิติและวิชำกำร )(ส ำนักปลัด) 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,523,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,991,420 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,991,420 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,147,520 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จ ำนวน 6 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง)ต้น  1
อัตรำ 409,320บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง)
ต้น 1 อัตรำ 407,220 บำท 
3.นักวิชำกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ 407,220 บำท 
4.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ 324,360 บำท 
5.เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1 อัตรำ 324,360บำท 
6.เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ 275,040 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง ) (กองคลัง) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น เงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง และหัวหน้ำ
ฝ่ำยจ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง)
ต้น 1 อัตรำ 42,000 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง)

      



ต้น 1 อัตรำ 18,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง ) (กองคลัง) 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 778,920 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดกอง
คลัง จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ 211,200 บำท 
2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 1 อัตรำ 198,720 บำท 
3.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 1 อัตรำ 208,320บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง ) (กองคลัง) 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดกองสวัสดิกำร
สังคม จ ำนวน 1 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ 160,680 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง ) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 4,980 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว
พนักงำนจ้ำงสังกัดกองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 1 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ 4,980 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง ) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 540,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

        (1) เงินโบนัสประจ ำปี  ตั้งไว้  10,000 บำท        



เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรงำนคลัง)  (กองคลัง) 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน 40,000 บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมพรบ.และหนังสือสั่ง
กำรดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560  
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561  
3)ประกำศเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง)  (กอง
คลัง) 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้กับ
พนักงำนเทศบำล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำร
ปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร  ตำมระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร ถือ
ปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 ลง
วันที่ 25 พฤษภำคม 2550 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป    งำนบริหำรงำนคลัง) (กองคลัง) 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำลตำมสิทธิที่จะ

ได้รับ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
      



ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฯ (ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง)(กองคลัง) 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 75,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำลตำม
สิทธิที่ควรจะได้รับ   ตำมสิทธิตำม
หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง) (กองคลัง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 230,500 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนินกำรเอง ค่ำจ้ำง
เหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง

      



วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง) (กองคลัง) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่
พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ที่จ ำเป็น
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำล  และพนักงำน
จ้ำง  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำน
คลัง)(กองคลัง) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนคลัง)(กองคลัง) 

      

    
โครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินและภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง 

จ ำนวน 120,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง  กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำคัดส ำเนำ  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำ
เช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงส ำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล  ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรส ำรวจและจัดท ำภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง  โดยค ำนึงถึงควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทุน  ตำมระเบียบ  และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   

      



1. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนบริหำรทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง)  จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 4 โครงกำรที่  1 หน้ำ 31  (กองคลัง) 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยำนยนต์ ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  (ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนบริหำรทั่วไป งำน
บริหำรงำนคลัง)(กองคลัง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำรกระดำษโร
เนียว ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน
คลัง)(กองคลัง) 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่ ยำงรถ หัวเทียน น้ ำมันเบรค น้ ำ
กลั่นแบตเตอรี่ ไขควง น๊อต ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน

      



ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน
คลัง)(กองคลัง) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่นน้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันก๊ำด ถ่ำน ฟืนจำระบี แก๊สหุง
ต้ม ฯลฯ   เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน
คลัง)(กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นจำนบันทึก เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นกรองแสงสำยเคเบิ้ล ตลับผงหมึก
ฯลฯ  เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำน
คลัง)(กองคลัง) 
 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 991,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 991,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 46,100 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 46,100 บำท  
1)ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำที่ไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียูแบบแยก
ส่วน          
2)รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง           
3)เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5          
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน                
5)มีควำมหน่วงเวลำในกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์           
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 6 หน้ำ 49   (กองคลัง) 

      

    
ตู้เหล็ก จ ำนวน 11,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำนเปิดจ ำนวน 2 ตู้ๆละ
5,900 บำท          
1)  มีมือจับชนิดบิด   
2)  มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ชิ้น   
3)  คณุสมบัตติมมำตรฐำนผลติภัณฑ์อตุส ำหกรรม (มอก.) 
ตั้งจ่ำยตำมรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 4  หน้ำ 49 (กองคลัง) 

      

    
ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจก จ ำนวน 11,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 2 ตู้ รำคำตู้ละ 5,900 บำท แบบบำน
เลื่อนกระจก 2 บำน  มีแผนชั้นปรับ ระดับ 3 ชิ้น มีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุสำหกรรม(มอก.) ตั้งจ่ำยตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่  5  โครงกำรที่ 9  หน้ำ 50 (กองคลัง) 

      



   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
รถบรรทุก จ ำนวน 854,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 1 คัน ขนำด 1 ตัน  
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซ๊ หรือก ำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ล
แค็บ            
(1)  เป็นกระบะส ำเร็จรูป   
(2)  ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู             
(3)  เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ              
(4)  รำคำรวมภำษีสรรพส ำมิต 
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 5 หน้ำ 49  (กองคลัง) 

      

   
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่       

    
กล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ  
-หน้ำจอขนำด 3 นิ้ว 
-ควำมคมชัด 24.00 MP 
-สำมำรถเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-Fi 
ตั้งจ่ำยตำมรำคำท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์
(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง) จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่  5  โครงกำร
ที ่11  หน้ำ 50 (กองคลัง) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 39,000 บำท 

      

  (1)เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่องรำคำเครื่องละ17,000 บำทคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน   
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่

      



น้อยกว่ำ 4 MB   
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย   
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
- สำมำรถใช้งำน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ ำปี
พ.ศ. 2563(ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง)
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5 โครงกำรที่ 7  หน้ำ 50  (กองคลัง) 
(2)เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง
รำคำเครื่องละ22,000 บำทคุณลักษณะพ้ืนฐำน   
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 9 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   



1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB  

      

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ำย
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ ำปีพ.ศ. 2563งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่10 หน้ำ 50  (กองคลัง) 

      

    
เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 8,900 บำท 

      

  (1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network  จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 8,900 บำท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้ำ/
นำท)ี รำคำ 8,900 บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน - มีควำมละเอียดใน
กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
 - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  

      



- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย
ไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ ำปีพ.ศ. 2563(ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง)     จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 8 หน้ำ 50  (กองคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,034,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 729,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 729,900 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 297,900 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน  จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้ 
1.เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย1
อัตรำ 297,900 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 432,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงส ำนัก
ปลัดเทศบำล จ ำนวน 4 อัตรำดังนี้ 
1พนักงำนดับเพลิง 4 อัตรำ 432,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย) (ส ำนักปลัด) 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  (1)ค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)   ต้ัง
ไว้   90,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) หรือค่ำใช่จ่ำยในลักษณะเดียวกันกับค่ำตอบแทน
หรือค่ำป่วยกำรให้กับผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ ถือปฎิบัติ
ตำม 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2)หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่มท 0808.2/ว7271 ลง
วันที่26ธันวำคม2560 ( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) (ส ำนักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุและบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ  เช่น  เทศกำลปี
ใหม่  หรือเทศกำลสงกรำนต์  และมำตรกำรในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว  เป็นต้น  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ  ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ   ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1)   หนังสือกระทรวงมหำดไทย  0808.2/ว
2721 ลว 18 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)  
2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและบรรเทำสำ

      



ธำรณภัย)  จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)โครงกำร
ที ่4 หน้ำ 38 (ส ำนักปลัด) 

    
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำอัคคีภัย จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำอัคคีภัย  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำร
ตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำร
ฝึกอบรม   ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำ
ประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำ
หนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร  ตำมพระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำร
ที ่ 2  หน้ำ  37(ส ำนักปลัด) 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน) 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ หลักสูตร
ทบทวน  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม   ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 

      



2)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่4 โครงกำรที่ 1 หน้ำ 3(ส ำนักปลัด) 

    
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้อำสำสมัครป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
อำสำสมัครป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด   เพ่ือสร้ำงภูมิคุมกันในเยำ
ชนกลุ่มเสี่ยง  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม   ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ตำม
พระรำชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 3188 ลงวันที่ 28พฤษภำคม2562 เรื่อง ภำรกิจในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำร
ที ่8 หน้ำ 39 (ส ำนักปลัด) 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นปลั๊กไฟฟ้ำ หลอดไฟ สำยไฟฟ้ำ สวิตท์ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่
แห้ง ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย)  (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  เช่น เช่น ถุงมือ รองเท้ำ ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย)  (ส ำนักปลัด) 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่น น้ ำยำดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและ

      



บรรเทำสำธำรณภัย)  (ส ำนักปลัด) 

   
วัสดุจรำจร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุจรำจร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  เช่น กรวยจรำจร แผงกั้นฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น( ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย)  (ส ำนักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง จ ำนวน 1 หลัง   
ขนำดควำมกว้ำง 120 เซ็นติเมตร ลึก 50 เซ็นติเมตร
สูง 150 เซ็นติเมตร สำมำรถเก็บชุดดับเพลิง,หมวก,รองเท้ำ,ถุง
มือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ 5 ชุด พร้อมกุญแจล็อค  ตั้งจ่ำยตำมรำคำ
ท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ( ปรำกฏใน
แผนงำนรักษำควำมสงบ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย) จำก
แผนพฒันำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่17  หน้ำ 51 (ส ำนักปลัด) 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,969,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,673,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,673,160 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,203,840 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)
ต้น 1 อัตรำ 407,220 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)

      



ต้น 1 อัตรำ 407,220 บำท 
3.นักวิชำกำรศึกษำ 1 อัตรำ 389,400 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำน
เทศบำล  จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)
ต้น 1 อัตรำ 42,000 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ)
ต้น 1 อัตรำ 18,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 385,320 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดกอง
กำรศึกษำ จ ำนวน 3 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ 169,320บำท 
2.คนงำน 2 อัตรำ 216,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิมพิเศษของ
พนักงำนจ้ำงสังกัดกองกำรศึกษำ จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้ 
1.คนงำน 2 อัตรำ 24,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนบริหำรทั่วไป

      



เกี่ยวกับกำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

  
งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  (1) เงินโบนัสประจ ำปี  ตั้งไว้  10,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 
(2) ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จ ำนวน 10,000 บำท           เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมพรบ.และหนังสือสั่ง
กำรดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560  
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561  
3)ประกำศเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)
(กองกำรศึกษำ) 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมสิทธิ ตำมสิทธิตำม
หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง

      



วันที่ 28 มิถุนำยน 2559(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

   
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนินกำรเอง ค่ำจ้ำง
เหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)
(กองกำรศึกษำ) 
 
 

      



   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ที่
จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำล  และ
พนักงำนจ้ำง  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไป
ติดต่อรำชกำร  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพ่ิมเติม(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)(กอง
กำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็ก
แห่งชำติ  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร
ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ  ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้
มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง(ปรำกฎในแผนงำน
กำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่  5   หน้ำ  52(กองกำรศึกษำ) 

      

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในเขต 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในเขต  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่ง
สถำนที่ฝึกอมรม  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม  ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำประกำศนียบัตร  ค่ำถ่ำย

      



เอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม  ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน  ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นในกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรจัดท ำ
โครงกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 (ปรำกฎใน
แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่  4   หน้ำ 43(กอง
กำรศึกษำ) 

    
โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบล  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล กำรจัดตกแต่ง
สถำนที่ สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ (ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 โครงกำรที่  1  หน้ำ 4(กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องโทรสำร รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถดับเพลิง ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ (ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำรกระดำษโร
เนียว ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน

      



ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นจำนบันทึก เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นกรองแสง 
สำยเคเบิ้ล ตลับผงหมึกฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที ่28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

  
งบลงทุน รวม 11,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้บำนเลื่อนกระจก จ ำนวน 11,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 2 ตู้ รำคำตู้ละ 5,900 บำท แบบบำน
เลื่อนกระจก 2 บำน  มีแผนชั้นปรับ ระดับ 3 ชิ้น มีคณมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑอำกรรม(มอก.) ตั้งจำย ตำมรำคำท้องถิ่นนื่อง
จำกไมมีในบัญชีมำตรฐำนครภัณฑ(ปรำกฏในแผนกำรศึกษำ งำน
บริหำรทั่วไปกำรศึกษำ)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ .2561-2565)
เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่  13 หน้ำ 51 (กองกำรศึกษำ) 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,754,815 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,295,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,295,760 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,116,560 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนครูเทศบำลพร้อมทั้งเงิน

ปรับปรุง จ ำนวน 7 อัตรำ  ดังนี้ 
      



1.คร ู7 อัตรำ 2,116,560  บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

   
เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 294,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะแก่พนักงำนครูเทศบำล ตำมสิทธิ ดังนี้ 
1.ครูช ำนำญกำร  7 อัตรำ 294,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,885,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) จ ำนวน 11 อัตรำ  ดังนี้ 
1.ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 11 อัตรำ 1,885,200 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 4,386,655 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับพนักงำนเทศบำล  
ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมสิทธิ(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,982,125 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1,972,125 บำท 

      

  (1)ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้เด็กส ำหรับเด็กอำยุ3-5ปี
จ ำนวน140คนๆละ430บำท/ปี  ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร

      



ปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0809.4/ว2070  ลง
วันที่  14  กรกฎำคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  (ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่   10  หน้ำ  45(กอง
กำรศึกษำ) 
(2)ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบนักเรียนให้เด็กส ำหรับเด็กอำยุ3-5ปี
จ ำนวน140คนๆละ300บำท/ปี  ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท  0809.4/ว2070  ลง
วันที่  14  กรกฎำคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงกำรที่   9  หน้ำ  44(
กองกำรศึกษำ) 
(3)ค่ำหนังสือเรียน 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำหนังสือเรียนให้แก่เด็กส ำหรับเด็กอำยุ 3-5 ปี
จ ำนวน 140 คนๆละ 200  บำท/ปี ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0809.4/ว2070  ลง
วันที่  14  กรกฎำคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่  7   หน้ำ  44(
กองกำรศึกษำ) 
(4)ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์กำรเรียนให้เด็กอำยุ 3-5 ปี
จ ำนวน 140 คนๆละ200บำท/ปี  ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0809.4/ว2070  ลง
วันที่  14  กรกฎำคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  (ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)จำกแผนพัฒนำ



ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงกำรที่   8  หน้ำ  44(กอง
กำรศึกษำ) 
(5)ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน รำยหัว 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในพ้ืนที่ จ ำนวน  4  ศูนย ์ คิดเป็นร้อย
ละ  100  จ ำนวน  265  คนๆละ  1,700  บำท  โดยใช้ยอด
เด็ก   ณ  วันที่  10  กรกฎำคม  2563) 
1.1ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดส ำโรง  จ ำนวน  55  คน 
1.2ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกไม้แดง  จ ำนวน  80 คน 
1.3ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ จ ำนวน 80 คน 
1.4ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติสุข  จ ำนวน  50  คน 
ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  ที ่ มท  0809.4/ว2070  ลง
วันที่  14  กรกฎำคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ) จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่   5  หน้ำ  43(
กองกำรศึกษำ) 
(6)อำหำรกลำงวัน 
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ส ำหรับอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน 4 ศูนย์
จ ำนวน 265 คนๆละ21บำท  จ ำนวน  245 วันคิดเป็นร้อยละ  100 

      

  1.1ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดส ำโรง  จ ำนวน  55  คน 
1.2ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกไม้แดง  จ ำนวน  80 คน 
1.3ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ จ ำนวน 80 คน 
1.4ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติสุข  จ ำนวน  50  คน 
ตั้งจ่ำยตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  ที ่ มท  0809.4/ว2070  ลง
วันที่  14  กรกฎำคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน
ส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  (ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่   1  หน้ำ   42  (กอง
กำรศึกษำ) 

      



   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องโทรสำร รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถดับเพลิง ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ   (ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 2,319,530 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป เช่นปลั๊กไฟ
ฟ้ำ หลอดไฟ สำยไฟฟ้ำ สวิตท์ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ เป็นไป
ตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
 1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2,294,530 บำท 

      

  (1)วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน   20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน
ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำ
อันสั้น เช่น แปรง ไม้กวำด น้ ำยำดับกลิ่น น้ ำยำเครื่อง
สุขภัณฑ์ มุ้ง โต๊ะเก้ำอ้ีแก้วน้ ำ จำนรอง สำยยำงน้ ำ กระดำษ
ช ำระ ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียน

      



และประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 
(2)อำหำรเสริม(นม) จ ำนวน 2,274,530 บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่ จ ำนวน 4 ศูนย์จ ำนวน 265 คนๆละ7.37 บำท/วัน
จ ำนวน 260วัน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ รวม 507,793 บำท 
 แยกเปน็              
1.1ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดส ำโรง  จ ำนวน  55  คน             
1.2ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโคกไม้แดง  จ ำนวน  80 คน      
1.3ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ จ ำนวน 80 คน    
1.4ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสันติสุข  จ ำนวน  50  คน  
ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว
3924  ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2564       
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงกำรที่ 2 หน้ำ 42 (กองกำรศึกษำ) 
2.โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ รวม 1,766,737  บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ จ ำนวน 5 แห่ง  จ ำนวน 922 คนๆละ 7.37 บำท/
วัน  จ ำนวน  260  วัน (นักเรียนอนุบำล-ป.6)โดยใช้ข้อมูลจ ำนวน
นักเรียน  ณ  วันที่  10  กรกฎำคม  2563 ในวันค ำนวณ  โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่  รวม 1,766,737 บำท 
 แยกเป็น  
2.1โรงเรียนอนุบำลโคกใหม่ละหำนทรำย จ ำนวน  462 คน    
2.2โรงเรียนบ้ำนโคกเฟือง  จ ำนวน  54  คน       
2.3โรงเรียนบ้ำนโคกไม้แดง  จ ำนวน  115  คน     
2.4โรงเรียนบ้ำนน้อยหนองหว้ำ  จ ำนวน  146  คน      
2.5โรงเรียนบ้ำนสันติสุข  จ ำนวน  145  คน       
ตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้          
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559                



      

  2)หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก  ที ่ มท0808.2/ว
3616  ลงวันที่  24  มิถุนำยน 2559       
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก  ที ่ มท 0808.2/ว
3028  ลงวันที่  6  มิถุนำยน 2561        
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงกำรที่ 2 หน้ำ 42 (กองกำรศึกษำ) 

      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืน
นำนสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
เช่น  อิฐ หิน ปูน  ทรำย  ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น  แอลกอฮอล์   ถุง
มือ เวชภัณฑ์ น้ ำยำต่ำงๆเป็นต้น  ฯลฯ  เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ) (กองกำรศึกษำ) 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 4 ศูนย ์ (ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทร
ภำพ (โทรสำร)    ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุสื่อสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอื่นๆ  เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี  ค่ำเช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม  เป็นต้น  และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำร(ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ)(กองกำรศึกษำ) 

      

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์สนำม       

    
เครื่องเล่นสนำมเด็กเล่น จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนำมเด็กเล่น ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน  4  ศูนย์ เช่น กรงนกปีนป่ำย  ชิงช้ำม้ำโยก เรือ
ไวกิ้ง  ห่วงโหน  หนอนลอด  อุโมงค์คลอด ม้ำโยก  บำร์โค้งสี่
ทิศทำง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยตำมรำคำท้องถิ่นเนื่องจำกไม่มีในมำตรฐำน
ครุภัณฑ์  (ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ 5 โครงกำรที่   12 หน้ำ 51 (กองกำรศึกษำ) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,872,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,872,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียน(สพฐ) จ ำนวน 3,872,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่โรงเรียน ในเขต
พ้ืนที่  จ ำนวน  5  แห่ง  จ ำนวน  922  คนๆละ  21  บำท/วัน
จ ำนวน  200  วัน โดยสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ 100       
1.1โรงเรียนอนุบำลโคกใหม่ละหำนทรำย จ ำนวน  462 คน   
1.2โรงเรียนบ้ำนโคกเฟือง  จ ำนวน  54  คน    

      



1.3โรงเรียนบ้ำนโคกไม้แดง  จ ำนวน  115  คน   
1.4โรงเรียนบ้ำนน้อยหนองหว้ำ  จ ำนวน  146 คน   
1.5โรงเรียนบ้ำนสันติสุข  จ ำนวน  145  คน   
ตั้งจ่ำยตำมตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่ มท  0816.2/ว
3924  ลงวันที่  2  กรกฎำคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 (เฉพำะเทศบำลต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล)  (ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ)  จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำร
ที ่ 6   หน้ำ 43(กองกำรศึกษำ) 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,635,680 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,493,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,493,880 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,073,880 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ ำนวน 3 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหำรงำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)ต้น 1 อัตรำ 407,220 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)ต้น 1 อัตรำ 407,220 บำท 
3.เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ 259,440 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 2 อัตรำ
ดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหำรงำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)ต้น 1 อัตรำ 42,000 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)ต้น 1 อัตรำ  18,000 บำท 

      



ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 324,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
1.คนงำน 3 อัตรำ 324,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น เงินเพ่ิมพิเศษเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิม
ตำมคุณวุฒิ ของพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 
1.คนงำน 3 อัตรำ 36,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,090,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  (1) เงินโบนัสประจ ำปี  ตั้งไว้  5,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำร

      



ทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  จ ำนวน 5,000 บำท            เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมพรบ.และหนังสือสั่ง
กำรดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560  
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561  
3)ประกำศเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
(ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข)(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
(3)ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่น จ ำนวน 2 คน ๆละ 5,000 บำท ต่อเดือน เพ่ือดูแลผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะพ่ึงพิง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ที ่มท 0819.2/ว 4253  ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 (ปรำกฏ
ในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข)(กอง
สำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนินกำรเอง ค่ำจ้ำง
เหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำ

      



ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จ ำเป็นใน
กำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำล  และพนักงำน
จ้ำง  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

      



    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(ปรำกฏใน
แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

    
โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้ำน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรควบคุมโรคขำดสำร
ไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้ำน โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำ
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำย
เอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำ
อบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำร
ฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557(ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) โครงกำรที่  18 หน้ำ 57 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

    
โครงกำรท้องถิ่นปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ" จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรท้องถิ่นปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ"ท้องถิ่น สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ" โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
ใช้และตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำ
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและ
สิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557(ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่  23   หน้ำ  59 (กอง

      



สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    
โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กในชุมชน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรปรับปรุงภำวะ
โภชนำกำรและสุขภำพเด็กในชุมชน  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้และตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำร
ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำ
อบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำร
ฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรจัดท ำโครงกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557(ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) โครงกำรที่ 19 หน้ำ 58 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

    
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำตำม โครงกำรสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำ   โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร ตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 มกรำคม 2560 เรื่องแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏใน
แผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โครงกำรที่ 17 หน้ำ  57(กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      



    
โครงกำรรณรงค์และแก้ปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER 
ONE (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้ำน/ชุมชน) 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรรณรงค์และแก้ปัญหำยำ
เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพ่ือใจวัยรุ่นในหมู่บ้ำน/
ชุมชน) โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557(ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่  15   หน้ำ  57 (กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

    
โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก   ค่ำตอบแทนพนักงำนออกฉีดพ่นหมอกควัน ค่ำจัดซื้อ
ทรำยอะเบท   ค่ำน้ ำยำเคมีภัณฑ์ ค่ำน้ ำมัน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่
จ ำเป็น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 4700 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2560 เรื่อง กำรควบคุมและป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพำหะน ำโรค (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โครงกำรที่  1 หน้ำ  54 (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      

    
โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรณรงค์ แผ่นพับ ป้ำยประชำสัมพันธ์ น้ ำยำเคมี อุปกรณ์กำร
สำธิตกำรป้องกันโรค วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ค่ำอำหำร อำหำร
ว่ำง  ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น  (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โครงกำรที่  4   หน้ำ 54  (กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

      



    
โครงกำรให้บริกำรแพทย์ฉุกเฉินเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรให้บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำ
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำพิมพ์เอกสำร
และสิ่งพิมพ์  ค่ำหนังสือ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อสื่อสำร  ค่ำเช่ำ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร  ค่ำยำนพำหนะ  ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประชำสัมพันธ์ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินเทศบำล  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนในชุมชนหรือ
พ้ืนที่  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยส ำหรับผู้ปฏิบัติกำร
ในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน  ค่ำวัสดุกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ที่
จ ำเป็น  ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินงำนและ
บริหำรจัดกำรระบบแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.
2560  (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่
7 หน้ำ 55 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องโทรสำร รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถดับเพลิง ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำรกระดำษโร
เนียว ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   

      



1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่ ยำงรถ หัวเทียน น้ ำมันเบรค น้ ำ
กลั่นแบตเตอรี่ ไขควง น๊อต ฯลฯ(เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่นน้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันก๊ำด ถ่ำน ฟืนจำระบี แก๊สหุง
ต้ม ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำย

เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
      



ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น  แอลกอฮอล์   ถุง
มือ เวชภัณฑ์ น้ ำยำต่ำงๆเป็นต้น  ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นจำนบันทึก เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นกรองแสงสำยเคเบิ้ล ตลับผงหมึก
ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

      

  
งบลงทุน รวม 51,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 51,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 34,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 2 เครื่องรำคำเครื่องละ17,000 บำทคุณลักษณะ
พ้ืนฐำน   
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่

      



น้อยกว่ำ 4 MB   
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย   
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำม
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
- สำมำรถใช้งำน Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ ำปี
พ.ศ. 2563(ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5 โครงกำรที่15  หน้ำ 51 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

    
เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 17,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network  จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่องละ 8,900 บำท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้ำ/
นำท)ี รำคำ 8,900 บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน - มีควำมละเอียดใน
กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง  

      



- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย
ไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ ำปีพ.ศ. 2563(ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข) จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่
16 หน้ำ 51  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 624,920 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 449,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 449,220 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 407,220 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ ำนวน 1 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
ต้น1 อัตรำ 407,220 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล
จ ำนวน 1 อัตรำ  ดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
ต้น1 อัตรำ 42,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเครำะห์) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนินกำรเอง ค่ำจ้ำง
เหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์)(กองสวัสดิกำรสังคม) 

 

      



   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ที่จ ำเป็น
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำล  และพนักงำน
จ้ำง  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์)(กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(ปรำกฏใน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเครำะห์) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพ โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่ง
สถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำพิมพ์
เอกสำรและสิ่งพิมพ์ ค่ำหนังสือส ำหรับผู้เข้ำอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดต่อสื่อสำร ค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรฝึกอบรม ค่ำกระเป๋ำหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำร  ถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐพ.ศ.2560 (ปรำกฏในแผนงำนสังคม
สงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์)จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)โครงกำร

      



ที ่ 6   หน้ำ  61  (กองสวัสดิกำรสังคม) 

    

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ผู้ด้อยโอกำสและครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย 
กำรสังคมสงเครำะห์ สงเครำะห์ผู้ยำกไร้ กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ผู้ด้อยโอกำสและครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย กำรสังคม
สงเครำะห์ สงเครำะห์ผู้ยำกไร้  โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ผู้ด้อยโอกำสและครอบครัวผู้มีรำยได้น้อย กำรสังคม
สงเครำะห์ สงเครำะห์ผู้ยำกไร้  กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพของผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส กำรให้ทุนกำรศึกษำ
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งกำรบ ำรุงและส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพของประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีรำยได้ เพียงพอต่อ
กำรด ำรงชีพและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน ตั้งจ่ำยตำม
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่  มท  0808.2/ว3842  ลง
วันที่  30 มิถุนำยน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    (ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 โครงกำรที่ 1  หน้ำ 5  (กอง
สวัสดิกำรสังคม) 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องโทรสำร รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถดับเพลิง ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  (ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์)(กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำรกระดำษโร

      



เนียว ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น  แอลกอฮอล์   ถุง
มือ เวชภัณฑ์ น้ ำยำต่ำงๆเป็นต้น  ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์) (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นจำนบันทึก เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นกรองแสงสำยเคเบิ้ล ตลับผงหมึก
ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์) (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 

      



 

  
งบลงทุน รวม 20,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
ตู้บำนเลื่อนกระจก จ ำนวน 11,800 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก จ ำนวน 2 ตู้ รำคำตู้ละ 5,900 บำท แบบบำน
เลื่อนกระจก 2 บำน  มีแผนชั้นปรับ ระดับ 3 ชิ้น มีคณมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑอำกรรม(มอก.) ตั้งจำย ตำมรำคำท้องถิ่นนื่อง
จำกไมมีในบัญชีมำตรฐำนครภัณฑ(ปรำกฏในแผนงำนสังคม
สงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์)  จำก
แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่19 หน้ำ 52 (กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 8,900 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network  จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 8,900 บำท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบที ่1 (28 หน้ำ/
นำท)ี รำคำ 8,900 บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน - มีควำมละเอียดใน
กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย
ไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ตั้งจ่ำยตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ ำปีพ.ศ. 2563 (ปรำกฏในแผนงำนสังคม
สงเครำะห์ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์)  จำก

      



แผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่18 หน้ำ 52 (กองสวัสดิกำรสังคม) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,097,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,057,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,057,200 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 765,480 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน จ ำนวน 2 อัตรำดังนี้ 
1.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
ต้น 1 อัตรำ 396,000บำท 
2.นักพัฒนำชุมชน 1 อัตรำ 369,480 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)(กองสวัสดิกำร
สังคม) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็น เงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล
จ ำนวน 1 อัตรำ  ดังนี้ 
1.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชน(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม)
ต้น 1 อัตรำ 18,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน (ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)(กองสวัสดิกำร
สังคม) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 273,720 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงสังกัดกองสวัสดิกำร
สังคม จ ำนวน 1 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 1 อัตรำ 273,720 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)(กองสวัสดิกำร

      



สังคม) 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  (1) เงินโบนัสประจ ำปี  ตั้งไว้  5,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ ด่วน
มำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2558 และ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)(กองสวัสดิกำร
สังคม) 
(2)ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  จ ำนวน 5,000 บำท            เพ่ือ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมพรบ.และหนังสือสั่ง
กำรดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560  
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561  
3)ประกำศเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
(ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)(กองสวัสดิกำรสังคม) 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

ลูกจ้ำงประจ ำ ตำมสิทธิ ตำมสิทธิตำม
      



หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559(ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)(กองสวัสดิกำร
สังคม) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโครงกำรสืบสำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรท ำกระทงตกแต่ง
กระทง ค่ำสถำนที่จัดงำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำบริกำร ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ี ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องในกำรจัดงำน - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3)หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท0808.2/ว5547 ลงวันที่
28 กันยำยน 2561 
(ปรำกฏในแผนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   งำนศำสนำและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โครงกำรที่ 3 หน้ำ 51(กองกำรศึกษำ) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนกำรจัดงำนประเพณีขึ้นเขำพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือ       



ด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีข้ึนเขำพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559(ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)โครงกำรที่ 9 หน้ำ 53           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 7,029,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,214,120 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,214,120 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,148,820 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จ ำนวน 3 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง(นักบริหำรงำนช่ำง)ต้น
1 อัตรำ 407,220 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ(นักบริหำรงำนช่ำง)ต้น
1 อัตรำ 422,640 บำท 
3.เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 อัตรำ 318,960 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนอุสหกรรมและกำรโยธำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)  (กองช่ำง) 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล จ ำนวน2 อัตรำ
ดังนี้ 
1.ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง(นักบริหำรงำนช่ำง)
ต้น 1 อัตรำ 42,000 บำท 
2.หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ(นักบริหำรงำนช่ำง)
ต้น 1 อัตรำ 18,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนอุสหกรรมและกำรโยธำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 935,880 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง สังกัด กอง

ช่ำง  จ ำนวน 7 อัตรำดังนี้ 
      



1.ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 1 อัตรำ 138,000 บำท 
2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ 1 อัตรำ 192,360 บำท 
3.ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ 1 อัตรำ 173,520 บำท 
4.คนงำน 1 อัตรำ 108,000 บำท 
5.พนักงำนผลิตน้ ำประปำ 3 อัตรำ 324,000 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนอุสหกรรมและกำรโยธำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 69,420 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของ
พนักงำนจ้ำงสังกัดกองช่ำง จ ำนวน 6 อัตรำดังนี้ 
1.ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 1 อัตรำ 21,420 บำท 
2.คนงำน 1 อัตรำ 12,000  บำท 
3.พนักงำนผลิตน้ ำประปำ 3 อัตรำ 36,000  บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนอุสหกรรมและกำรโยธำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,050,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  1. เงินโบนัสประจ ำปี ตั้งจ่ำยไว้ 10,000 บำทเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำน
เทศบำล และพนักงำนจ้ำง ( เงินโบนัสประจ ำปี ) โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนำยน 2558 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและ
กำรโยธำ)(กองช่ำง) 
2.ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัด

      



จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ จ ำนวน  90,000 บำท            เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ตำมพรบ.และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
1)พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560  
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561  
3)ประกำศเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเล่ำเรียนบุตรส ำหรับพนักงำนเทศบำล  
ลูกจ้ำงประจ ำ  ตำมสิทธิตำม
หนังสือ กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำร
โยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ) (กองช่ำง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำถ่ำย
เอกสำร  ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  ค่ำซักฟอก  ค่ำก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่ำเช่ำบ้ำน)  ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำโฆษณำและ
เผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ  กระจำยเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎรกรณีด ำเนินกำรเอง ค่ำจ้ำง
เหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำ หรือค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้  ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำฯ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  

      



1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้
สอยและค่ำสำธำรณูปโภค 
2)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจ้ำง
เอกชนและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง   ค่ำพำหนะ  ค่ำ
เช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ  ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  ที่จ ำเป็น
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  ของพนักงำนเทศบำล  และพนักงำน
จ้ำง  ที่เดินทำงไปประชุม  อบรม  สัมมนำ  ดูงำน  หรือไปติดต่อ
รำชกำร  ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

    
ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(ปรำกฏใน
แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ

      



อุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องโทรสำร รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถดับเพลิง ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ) (กองช่ำง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  เช่น กระดำษถ่ำยเอกสำร  กระดำษโร
เนียว ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม ไม้บรรทัด ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่ง
กำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร
ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น  เช่น สำยไฟ หลอดไฟ   ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร
ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      



   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำนสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
เช่น หิน ปูน ทรำย ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
11) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร
ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่ ยำงรถ หัวเทียน น้ ำมันเบรค น้ ำ
กลั่นแบตเตอรี่ ไขควง น๊อต ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร
ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำร
ใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  เช่นน้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันก๊ำด ถ่ำน ฟืนจำระบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร

      



ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  รำยจ่ำย
เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น สำรส้ม คลอรีน เป็น
ต้น  ฯลฯ  เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร
ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่
ยืนนำน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่นจำนบันทึก เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์แผ่นกรองแสงสำยเคเบิ้ล ตลับผงหมึก
ฯลฯ เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำร
ทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ)(กองช่ำง) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 750,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับระบบประปำ (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำงำนบริหำรทั่วเกี่ยวกับอุสำหกรรมและกำร
โยธำ)(กองช่ำง) 
 
 
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 2,765,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,765,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
รถกระเช้ำ จ ำนวน 2,500,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊มพร้อมกระเช้ำซ่อม
ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 คัน ตัวรถชนดิ 6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะก ำลังแรงม้ำสูงสุดไม่นอ้ยกว่ำ 150 แรงม้ำ
กระบะท้ำยสำมำรถยกเทท้ำย ได้ด้วยชุดไฮดรอลิคดั๊มและติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคแบบพับ สำมำรถเลื่อนยืดออกด้วยไฮดรอลิค  ได้ไม่
น้อยกว่ำ  6.20 เมตร จำกจุดหมุนมีประสิทธิภำพควำมสำมำรถใน
กำรยกไม่น้อยกว่ำ  4.30 ตัน-เมตร  ชุดกระเช้ำซอ่ม ไฟฟ้ำรวมแขน
เสริมพิเศษเม่ือต่อกับตัวเครนไฮดรอลิค  สำมำรถยกกระเช้ำสงูจำก
พ้ืนดินถึงขอบกระเช้ำได้ไม่น้อย กว่ำ 12 เมตร   ตั้งตำมรำคำ
ท้องถิ่นเนื่องจำกไม่มีในมำตรฐำนครุภัณฑ์ (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและ
กำรโยธำ) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5 โครงกำรที่ 20หน้ำ 52 (กองช่ำง) 

      

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    
เครื่องปั๊มซับเมอร์ส จ ำนวน 104,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องปั๊มซับเมอร์ส ดังนี้  
(1)เครื่องปั๊มซับเมอร์ส  จ ำนวน 4 เครื่อง ๆละ19,000 บำท เป็น
เงิน 76,000 บำท  
คุณลักษณะเฉพำะ 
1)  มีสมรรถนะก ำลัง 2 แรงม้ำ               
ตั้งตำมรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำร
ทั่วไปเก่ียวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ) จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่25 หน้ำ 53 (กองช่ำง) 
(2)เครื่องปั๊มซับเมอร์ส  จ ำนวน 1 เครื่อง ๆละ28,000 บำท เป็น
เงิน 28,000 บำท  
คุณลักษณะเฉพำะ 
1)  มีสมรรถนะก ำลัง 3 แรงม้ำ               
ตั้งตำมรำคำตำมท้องตลำดเนื่องจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำร

      



ทั่วไปเก่ียวกับอุสำหกรรมและกำรโยธำ) จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำร
ที ่26 หน้ำ 53 (กองช่ำง) 

    
เครื่องสูบน้ ำ จ ำนวน 161,700 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ ดังนี้  
(1)เครื่องสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์
ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 5 เครื่อง ๆละ9,300 บำท เป็นเงิน 46,500 บำท  
คุณลักษณะเฉพำะ 
1)  สูบน้ ำได้ 450 ลิตรต่อนำที               
(1) เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
(2) ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)                
(3) สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณท่ีก ำหนด                
(4) ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ9 เมตร หรือประมำณ 30ฟุต                
(5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์
ไฟฟ้ำ     ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้  
ตั้งตำมรำคำในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและ
กำรโยธำ) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5 โครงกำรที่ 22 หน้ำ 52 (กองช่ำง) 
(2)เครื่องสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์
ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 3 เครื่อง ๆละ17,800 บำท เป็นเงิน 53,400 บำท  
คุณลักษณะเฉพำะ 
2)  สูบน้ ำได้ 1,130 ลิตรต่อนำที                
(1)  เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ                
(2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)                
(3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด               
(4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ13.50 เมตรหรือ
ประมำณ 45 ฟุต               
(5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งำนได้  
ตั้งตำมรำคำในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและ
กำรโยธำ) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5 โครงกำรที่ 23 หน้ำ 52 (กองช่ำง) 
 

      



(3)เครื่องสูบน้ ำ แบบหอยโข่ง แบบมอเตอร์
ไฟฟ้ำ  จ ำนวน 2 เครื่อง ๆละ30,900 บำท เป็นเงิน 61,800 บำท  
คุณลักษณะเฉพำะ 
3)  สูบน้ ำได้ 1,500 ลิตรต่อนำที                
(1)  เป็นเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ               
(2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)                
(3)  สูบน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด                
(4)  ส่งน้ ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 13.50 เมตร หรือ
ประมำณ 45 ฟุต                
(5)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำ 

      

  ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งำนได้ 
ตั้งตำมรำคำในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุสำหกรรมและ
กำรโยธำ) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5 โครงกำรที่ 24 หน้ำ 53 (กองช่ำง) 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 4,321,480 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 192,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 192,360 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 192,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จ ำนวน 1 อัตรำดังนี้ 
1.นำยช่ำงโยธำ 1 อัตรำ 192,360 บำท 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-
2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน(ปรำกฏในแผนงำนอุสหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง)(กองช่ำง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ กรณีเป็นกำรจ้ำงเหมำทั้งค่ำสิ่งของและค่ำแรงงำน  ให้
จ่ำยจำกค่ำใช้สอย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร เครื่องโทรสำร รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถดับเพลิง ค่ำ
บ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

      



ในส ำนักงำนและทรัพย์สินอื่นๆเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ  (ปรำกฏในแผนงำนอุสหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง)
(กองช่ำง) 

  
งบลงทุน รวม 3,637,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,637,000 บาท 

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกตำด้วง หมู่ที่ 11 จำกถนนลำดยำง - หนอง
กระทุ่ม 

จ ำนวน 457,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกตำด้วง หมู่ที ่11 จำก
ถนนลำดยำง - หนองกระทุ่ม ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง   5  เมตร ยำว  180  เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 900 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 60 หน้ำ  33 (กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกไม้แดง หมู่ที่1 
บริเวณซอยข้ำงบ้ำนนำงบำนเย็น ลีตี 

จ ำนวน 135,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกไม้แดง หมู่ที่1 บริเวณซอย
ข้ำงบ้ำนนำงบำนเย็น ลีตี ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4 เมตร ยำว 68 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 272 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 2 หน้ำ  5(กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกไม้แดง หมู่ที่12 บริเวณซอยบ้ำนนำยภุชงค์ 
พรมทอง 

จ ำนวน 166,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกไม้แดง หมู่ที่12 บริเวณซอย
บ้ำนนำยภุชงค์ พรมทอง ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 90 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 315 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล

      



ส ำโรงใหม่ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 62 หน้ำ  34 (กองช่ำง) 
 

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกใหม่ หมู่ที่ 3 จำกบ้ำนนำงศิริมำ บุญมำ
มอญ  - บ้ำนนำงสุจิตรำ  ใสสดศร ี

จ ำนวน 256,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนโคกใหม่ หมู่ที่ 3 จำกบ้ำนนำงศิริ
มำ บุญมำมอญ - บ้ำนนำง สุจิตรำ ใสสดศรี ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 135 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 472.5 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 18 หน้ำ 13(กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนน้อยหนองหว้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณประปำบ้ำน
น้อยหนองหว้ำ 

จ ำนวน 218,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนน้อยหนองหว้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณ
ประปำบ้ำนน้อยหนองหว้ำ ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 5 เมตร ยำว 87 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 435 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 44 หน้ำ 26(กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนบ่อโพธ์ หมู่ที่ 6 บริเวณซอยบ้ำนนำงสมศรี 
แก้ววิเศษ 

จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนบ่อโพธ์ หมู่ที ่6 บริเวณซอยบ้ำน
นำงสมศรี แก้ววิเศษ  ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 3 เมตร ยำว 60 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 180 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ

      



ที ่5  โครงกำรที่ 35 หน้ำ 22(กองช่ำง) 

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนบ่อโพธ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้ำนนำยเพียร  เสียม
ลอยน้ ำ 

จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนบ่อโพธ์ หมู่ที ่6 บริเวณบ้ำนนำย
เพียร เสียมลอยน้ ำ ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 3 เมตร ยำว 30 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 90 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบล
ส ำโรงใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง) จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 36 หน้ำ 22(กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 บริเวณนำนำยพำ ตุ่มหนแย้ม จ ำนวน 458,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 10 บริเวณนำนำย
พำ ตุ่มหนแย้ม ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 170 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทำงหรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่ำ 850 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง) จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  โครงกำร
ที ่51 หน้ำ 29 (กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 5 จำกบ้ำนนำงกิมหวน เสียมเพชร 
-หนองบัวแดง 

จ ำนวน 479,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนส ำโรง หมู่ที ่5 จำกบ้ำนนำงกิมห
วน เสียมเพชร -หนองบัวแดง ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4 เมตร ยำว 240 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทำง
หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 960 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลส ำโรง
ใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง)
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 34 หน้ำ 21 (กองช่ำง) 
 
 
 

      



    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองด่ำน หมู่ที่ 7จำกสระหนองปรือ - คลอง
ส่งน้ ำ 

จ ำนวน 489,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองด่ำน หมู่ที่ 7จำกสระหนอง
ปรือ - คลองส่งน้ ำ ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 4 เมตร ยำว 245 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทำง
หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 980 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลส ำโรง
ใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง)
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 39 หน้ำ 24(กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองปลำอีด หมู่ที่4จำกบ้ำนนำงบุญลือ อำวุธ
พันธ์  - บ้ำนนำงสง่ำ  ศิลำวงศ ์

จ ำนวน 225,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหนองปลำอีด หมู่ที ่4 จำกบ้ำน
นำงบุญลือ อำวุธพันธ์ - บ้ำนนำงสง่ำ ศิลำวงศ์ ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 3.5 เมตร ยำว 120 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทำง
หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 420 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลส ำโรง
ใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง)
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 20 หน้ำ 14(กองช่ำง) 
 

      

    
ก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนโคกใหม่ หมู่ที่13 จำกนำนำงปรำน พูนมำ - 
สวนนำยพันระนำ จันแผง 

จ ำนวน 83,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง บ้ำนโคกใหม่ หมู่ที1่3 จำกนำนำง
ปรำน พูนมำ - สวนนำยพันระนำ จันแผง ขนำดผิวจรำจร
กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร ลูกรังหนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 1,250 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลส ำโรง
ใหม่  (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง)
จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับ
ที ่1  โครงกำรที่ 2 หน้ำ 1(กองช่ำง) 
 
 
 

      



    
ก่อสร้ำงห้องน้ ำส ำนักงำน จ ำนวน 473,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำง
ห้องน้ ำ ส ำนักงำน กว้ำง 7 เมตร ยำว 18 เมตร สูง 2.70 เมตร พ้ืนที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 126 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลส ำโรงใหม่ จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 โครงกำรที่ 86 หน้ำ46  (ปรำกฏในแผนงำน
อุสหกรรมและกำรโยธำ งำนก่อสร้ำง)(ส ำนักปลัด) 
 

      

    
วำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 14 บริเวณบ้ำนนำยค ำตัน สึกรัมย์ จ ำนวน 63,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำวำงท่อระบำยน้ ำ บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 14 บริเวณบ้ำนนำย
ค ำตัน สึกรัมย์ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร จ ำนวน 2 แถวๆ
ละ12 ท่อน รวม 24 ท่อน ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนของเทศบำล
ต ำบลส ำโรงใหม่ (ปรำกฏในแผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ งำน
ก่อสร้ำง)จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับ
ที ่5  โครงกำรที่ 70 หน้ำ 38(กองช่ำง) 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 392,120 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 392,120 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    
ขยำยเขตจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ บ้ำนโคกเฟือง หมู่ที่ 2 จ ำนวน 392,120 บำท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคละหำนทรำย ด ำเนินกำรขยำย
เขตจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ บ้ำนโคกเฟือง หมู่ที่ 2 ด ำเนินกำรตำมแบบแปลน
ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคละหำนทรำย (ปรำกฏในแผนงำน
อุสำหกรรมและกำรโยธำ งำนไฟฟ้ำถนน)จำกแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 5  โครงกำร
ที ่74 หน้ำ 40 
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70,000 90,000 20,000 130,000 10,000 100,000 420,000

5,000 5,000

145,000 40,000 30,000 20,000 235,000

50,000 50,000

70,000 15,000 30,000 10,000 150,000 275,000

15,000 15,000

105,000 30,000 20,000 20,000 20,000 195,000

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่น ๆ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าใชส้อย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจ า

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเบีย้ประชุม

เงินวทิยฐานะ

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดอืน 

(ฝ่ายประจ า)

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล

งบบคุลากร

เงินเดอืน 

(ฝ่ายการเมอืง)

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น



แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

113,365 30,000 20,000 20,000 20,000 203,365

90,000 90,000

10,000 10,000

10,000 10,000

120,500 120,500

90,000 90,000

100,000 100,000

15,000 15,000

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

50,000 50,000

5,000 5,000

15,000 15,000

100,000 100,000

250,000 250,000

10,000 10,000

5,000 5,000โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและบุคลากร

ทางการศึกษาภายในเขต
โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER

ONE (ศูนยเ์พือ่ใจวยัรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้าน

โครงการงานวนัเด็กแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคม

สงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมคุณภาพชีวติของ ผู้สูงอาย ุคนพิการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

(หลักสูตรทบทวน)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยค่าใชส้อย

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตวป์ลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า"

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นและภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

งบ

ด าเนินงาน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม



แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

1,972,125 1,972,125

10,000 10,000

10,000 10,000

164,000 120,000 130,000 10,000 400,000 824,000

10,000 50,000 60,000

5,000 5,000

60,000 20,000 10,000 20,000 20,000 130,000

10,000 10,000

10,000 10,000

5,000 5,000

10,000 2,294,530 2,304,530

10,000 10,000

150,000 30,000 50,000 230,000

10,000 5,000 5,000 20,000 40,000

50,000 30,000 30,000 110,000

5,000 10,000 20,000 20,000 500,000 555,000

50,000 20,000 10,000 20,000 20,000 120,000

5,000 5,000

10,000 10,000

24,000 24,000

50,000 50,000

50,000 30,000 80,000ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าเช่าพืน้ที่เวบ็ไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุเคร่ืองดับเพลิง

วสัดุส านักงาน

วสัดุอื่น

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ

ค่าวัสดุ

วสัดุก่อสร้าง

วสัดุการเกษตร

โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง

โครงการให้บริการแพทยฉ์ุกเฉินเทศบาลต าบลส าโรงใหม่

วสัดุงานบ้านงานครัว

วสัดุจราจร

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา

ค่าใชส้อย

งบ

ด าเนินงาน



แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

200,000 25,000 750,000 975,000

20,000 20,000

56,000 34,000 90,000

92,200 92,200

104,000 104,000

8,900 17,800 8,900 35,600

5,200 5,200

200,000 200,000

161,700 161,700

15,000 15,000

11,800 11,800 11,800 35,400

11,800 11,800

11,800 11,800

13,800 13,800

2,500,000 2,500,000

854,000 854,000รถบรรทุก

ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก

ตู้บานเล่ือนกระจก

ตู้เหล็ก

เคร่ืองสูบน้ า

ตู้เก็บชุดดับเพลิง

รถกระเช้า

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

เคร่ืองปัม๊ซับเมอร์ส

เคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองปรับอากาศ

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก

ครุภัณฑ์ส านักงาน

กล้องถ่ายรูป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์สนาม

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า

ค่าไฟฟ้า

ค่า

สาธารณูปโภค

งบ

ด าเนินงาน



แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

457,000 457,000

135,000 135,000

166,000 166,000

256,000 256,000

218,000 218,000

90,000 90,000

45,000 45,000

458,000 458,000

479,000 479,000

489,000 489,000

225,000 225,000

83,000 83,000

473,000 473,000

63,000 63,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ

ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน

วางท่อระบายน้ า บ้านสันติสุข หมู่ที่ 14 บริเวณบ้านนายค าตัน สึกรัมย์

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด หมู่ที่4จากบ้านนางบุญลือ อาวธุพันธ ์ - 

บ้านนางสง่า  ศิลาวงศ์

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่13 จากนานางปราน พูนมา - สวนนาย

พันระนา จนัแผง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางกิมหวน เสียมเพชร -หนองบัว

แดง
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 7จากสระหนองปรือ - คลองส่งน้ า

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธ ์หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายเพียร  เสียมลอยน้ า

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บริเวณนานายพา ตุ่มหนแยม้

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหวา้ หมู่ที่ 8 บริเวณประปาบ้านน้อยหนองหวา้

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อโพธ ์หมู่ที่ 6 บริเวณซอยบ้านนางสมศรี แก้ววเิศษ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที1่2 บริเวณซอยบ้านนายภุชงค์ พรมทอง

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางศิริมา บุญมามอญ  - บ้านนาง

สุจติรา  ใสสดศรี

ค่าทีด่นิและ

สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยาง - หนองกระทุ่ม

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที1่

บริเวณซอยข้างบ้านนางบานเยน็ ลีตี

งบลงทุน



แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

รวม
แผนงาน แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สร้างความ

เขม้แขง็

ของชมุชน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน

ทัว่ไป

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

392,120 392,120

40,000 40,000

20,000 20,000

3,872,400 3,872,400

20,000 20,000

25,711,200 13,844,925 1,034,900 14,724,775 2,635,680 624,920 1,097,200 30,000 11,351,300 71,054,900

อุดหนุนการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจงัหวดับุรีรัมย์

รวม

โครงการจดัหารายได้เพือ่จดักิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดั
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน(สพฐ)

ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้า บ้านโคกเฟือง หมู่ที่ 2

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่การจดังานพระราชพิธแีละงานรัฐพิธี
งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล



ภาคผนวก 
1. ส าเนาเอกสารเสนอร่างเทศบัญญัติ   

2. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่   
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  วันที่   23   เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2564 

3. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ครั้งที่ 1               

วันที่   23  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

4. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ    
   งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ครั้งที่ 2    
   วันที่  27   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564   

5. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรงใหม่   
    สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  วันที่  6  เดือนกันยายน   พ.ศ.2564  

6. ส าเนาแบบแสดงรายการเงินอุดหนุน 

7. ส าเนาแบบแสดงค่าใช้จา่ยตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
   บริหารงานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 

8.แบบตรวจเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

  



เอกสารแบบแปลนโครงการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565                         

ของ 

เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
เรื่อง  การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 

******************************* 
 

 ด้วยเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ขึ้นไว้  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล
ส าโรงใหม่และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพ่ือให้การบังคับใช้เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4)   
พ.ศ.๒๕62 ส่วนที่ ๔ มาตรา ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๖5  ของเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มาเพ่ือทราบโดย
ทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดอืนกันยายน   พ.ศ.๒๕64 
 
 
 

(นายธนาวุฒิ   ศรีกิมแก้ว) 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงใหม่ 

 
 
 


