
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 63,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,334,560 บาท
งบบุคลากร รวม 9,067,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 28,800.-  บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  345,600.-  บาท รอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือน
ละ 15,840.-  บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 380,160.-  บาท รวม
เป็นเงิน 725,760.-  บาท         

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 6,000.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,500.- บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท รวมเป็น
เงิน 180,000.-บาท  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 6,000.-  บาท จํานวน 12  เดือน   เป็นเงิน 72,000.-  บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,500.-  บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 108,000.-  บาท รวมเป็น
เงิน180,000.-  บาท       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1  อัตรา ๆ เดือน
ละ 10,080.-บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 7,200.-บาท จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400.-บาท รวมเป็น
เงินทังสิน 207,360.- บาท      
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
1.1  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตังไว้  190,080.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,840.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.-บาท

1.2  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตังไว้  155,250.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ ๆ
 12,960.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท

1.3  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ตังไว้  1,209,600.-  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
  อัตราๆ เดือนละ 10,080.- บาท   จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,209,600.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,218,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,454,540 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล ตังจ่าย 12  เดือน จํานวน 17 อัตรา  รายละเอียดดังนี
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน)  จํานวน 1 อัตรา 
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน) จํานวน 2 อัตรา 
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัวไป) จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทัวไป) จํานวน 1 อัตรา 
- นักตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จํานวน 2 อัตรา
- นิติกร ปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  จํานวน 3 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.  จํานวน 2 อัตรา 
- นักจัดการงานทัวไป ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมสําหรับปรับวุฒิที ก
.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง และเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ตังจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 253,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ตังจ่าย 12 เดือน    
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานทัวไปในตําแหน่ง
ต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล ตังจ่าย 12 เดือน          
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,209,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 774,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

1.1 เงินรางวัลกรรมการ   ตังไว้  20,000.-   บาท  
1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบีย
ประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งสายงานผู้
บริหาร เงินรางวัลเกียวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้า
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก หรือ
สอบเปลียนสายงาน ฯลฯ     
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล
เกียวกับการสอบ พ.ศ. 2543 
         
1.2 เงินรางวัลประจําปี   ตังไว้   180,000.-  บาท  
1.  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบ
ประมาณ 2559 ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที
ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557           

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการโดยการแต่งตังจากสภา
เทศบาล และหมายความรวมถึงอนุกรรมการเพือกิจการของสภาเทศบาล
โดย จ่ายให้วันละ 250.- บาทต่อคน
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ซึงได้รับ
แต่งตัง เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งเลขานุการนายเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม กรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 ลงวันที 1 เมษายน 2554           
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล ทีต้องทํา
งานในวันหยุดราชการเป็นครังคราว         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 442,500 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัด
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตังจ่าย 12  เดือน  
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 101,800 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของสํานักปลัดเทศบาล ทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบ ฯ     
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติม        

ค่าใช้สอย รวม 2,050,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก  
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิงไม้ ตัดหญ้า 
 -  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือฯลฯ
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆค่าเช่าทีดิน    
 -  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก   
 -  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ
 -  ค่าใช่จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
บทบาทหน้าทีขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 320,000 บาท
2.1 ค่ารับรอง  ตังไว้    5,000 .-  บาท  
      1. เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศน์
งาน  ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่า
บริหารค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่าย ทีเกียวกับการรับรอง
      2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 080.4
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2.2 ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้  15,000 .-  บาท  
       1. เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอืน ๆและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม  
       2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน          
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 080.4/ว
 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

2.3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตังไว้ 200,000 .- บาท 
      1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที28กรกฎาคม  งาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9 วันที 12 สิงหาคม  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตรา
สัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ   
      2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559         
       3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 5 หน้า 68
2.4  ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ ตัง
ไว้  100,000.-  บาท
      1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  วันที 5 ธันวาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันที 13 ตุลาคม วัน
ปิยมหาราช วันที 23 ตุลาคม ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพลุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น
      2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 080.4
/ว 2381 ลงวันที 28  กรกฎาคม  2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจั
ดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
      3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 7 หน้า 69
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

โครงการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ
2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ที ยธ 02048/ว57 ลงวันที 22 พฤษภาคม 2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 8 หน้า 69

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ

จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทํางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ          
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 5
 หน้า 129     

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ          
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 6
 หน้า 129 
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โครงการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีตําบลปรุ
ใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ตามทีคณะกรรมการการเลือก
ตังกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง         
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 6 หน้า 68

โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวัน
เทศบาล ประจําปี 2562 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 11
 หน้า 130     

โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน สําหรับคณะผู้
บริหาร ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 5) พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3446 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที 4
 หน้า 128     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองโทรศัพท์ เครืองโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถ
บรรทุกนํา  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานดาว
เทียม และอืน ๆ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือนํา
สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลง   จอบ ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัว
เทียน แบตเตอรี ยางรถยนต์  ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ               
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 170,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าช นํามันเครืองฯลฯ  ในกิจการของเทศบาล และของหน่วย
งานอืนทีเทศบาลขอรับการสนับสนุนเครืองจักรกลต่าง ๆ            
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเกษตร          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวน
ทีวีติดผนัง ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 935,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคาร สถานทีที
อยู่ในการดูแลของเทศบาล       
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552         

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายของเทศบาล           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือ
สาร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL  ค่า
เช่าพืนทีเว็บไซต์ และค่าสือสารอืน ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการ 
        
และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเลือน (กระจก) จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเลือน (กระจก)  จํานวน 6 หลัง ๆ
 ละ 5,000.-บาท (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 2 หน้า 30 

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเลือนทึบ จํานวน 11,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเลือนทึบจํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,500.-บาท (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด พร้อมมาตรฐาน มอก
.)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 1  หน้า 30 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 17,000.-บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ
. 2561)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
ครังที 1  ลําดับที 5 หน้า 82
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทาสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี เทศบัญญัติ แผนการดําเนินงานและ
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินของเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  เทศบัญญัติ แผนดําเนินงาน การติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถินและค่ารับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 2 หน้า 67
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โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน เพือ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิน เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน เสนอปัญหาความต้องการและเพือให้สามารถพัฒนาประชาคมให้
มีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 3 หน้า 67

โครงการประชาคมชุมชนตําบล จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนตําบล เพือจัด
ลําดับความสําคัญของโครงการทีได้จากการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพือ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน และเพือให้สามารถพัฒนา
ประชาคมให้มีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่า
อาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 4 หน้า 68

งานบริหารงานคลัง รวม 4,426,520 บาท
งบบุคลากร รวม 3,390,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,390,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,189,820 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลังตัง
จ่าย 12  เดือน จํานวน 7 อัตรา   รายละเอียดดังนี    
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)    จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)    จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมสําหรับปรับวุฒิที ก
.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง และเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของกองคลัง และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง ตังจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตังจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 190,500 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลัง ตังจ่าย 12
 เดือน  จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี    
- เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง จํานวน 7 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง ตังจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 985,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 386,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองคลัง ที
ต้องทํางานในวันหยุดราชการเป็นครังคราว         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 224,400 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลังทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ตังจ่าย 12  เดือน          
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 152,400 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองคลังทีอยู่ในเกณฑ์ ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบ ฯ          
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติม        
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
          -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
          -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ ฯลฯ 
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง            
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องกับโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67ลงวันที 9 มกราคม 2555         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 21
 หน้า 132     

โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพือเพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

จํานวน 5,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆ ทีจําเป็น         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 7
 หน้า 129    
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โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลงวันที 19
 กุมภาพันธ์  2561         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 3  ลําดับที 1 หน้า 23 

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชําระ
ภาษี  เช่น ค่าป้ายโครงการค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง
กับโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2560-2562) ลําดับที 20
 หน้า 132     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถ
จักรยานยนต์  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ใน
ความดูแลของกองคลังเทศบาลตําบลปรุใหญ่          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

ค่าวัสดุ รวม 224,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วนํา ฯลฯ
  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัว
เทียน แบตเตอรี ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจก
มองข้างรถจักรยานยนต์ ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 64,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปทีได้จากการ
ล้างอัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินเพิมค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างต่าง ๆ 
2. ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2
/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,922,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,539,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,539,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 681,660 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่าย 12  เดือน จํานวน 2
 อัตรา รายละเอียดดังนี      
- หัวหน้าฝ่ายฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทัว
ไป)  จํานวน 1 อัตรา     
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จํานวน  1 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ ตังจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 7 อัตรา ตังจ่าย 12
 เดือน           
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตังจ่าย 12 เดือน           
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 382,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานัก
ปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตัง
จ่าย 12  เดือน          
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของสํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีอยู่ในเกณฑ์
ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ          
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติม        
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง         
สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็น
ในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561        
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 7
 หน้า 90

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็น
ในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561       
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 6
 หน้า 90    

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ เสา
อากาศ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอืน ๆ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือนํา
สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลง จอบ ทราย หิน ฯลฯ             
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเกษตร          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวน
ทีวีติดผนัง ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟ
ป่า ตลอดจนการตรวจเช็คสายดับเพลิง เติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิง
ของรถดับเพลิง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองหมายจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสง เครืองหมาย
จราจร (ประเภทบังคับ,เตือน)  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานด้าน
จราจร การปรับปรุงแก้ไขสิงจําเป็นในด้านจราจร เพือให้เกิดความ
สะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนทัวไป และเกิดความเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553           
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมนํา จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจม
นํา     
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 9
 หน้า 91

โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน/ไฟป่าในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟป้าในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
เครืองเขียนแบบพิมพ์  ค่านํามันเชือเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2
 พฤศจิกายน 2558    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 8
 หน้า 91 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการ
จราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็น
ในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 12
 หน้า 92     

โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการลดความเสียงจากเหตุสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุ
สาธารณภัยภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
2. ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว212 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 5
 หน้า 90
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,788,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,196,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,196,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,176,900 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการ
ศึกษา ตังจ่าย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี  
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  จํานวน  1
 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จํานวน  1 อัตรา  
- ครู คศ.1  จํานวน  1 อัตรา     
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา จํานวน 8 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ 432,000.-บาท เงินอุดหนุนทัวไป 432,000.-บาท 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตังจ่าย 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 48,000.-บาท เงินอุดหนุนทัวไป 48,000.-บาท 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองการศึกษาทีต้องทํางาน
ในวันหยุดราชการเป็นครังคราว         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการ
ศึกษาทีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ ตังจ่าย 12  เดือน          
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552      
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทีมาประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ 4
 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 080.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทํางานช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน     
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 140        
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองโทรศัพท์ รถ
จักรยานยนต์ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลปรุใหญ่          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม
และอืน ๆ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ แก้วนํา ฯลฯ       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลง จอบ ฯลฯ             
2.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เวชภัณฑ์ต่าง ๆ สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่        
2.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครืองเล่นดีวี
ดี กระดาษ  ป้ายผ้า สีและอืน ๆ ทีจําเป็น         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สือการเรียนการสอน วัสดุการเรียน
การสอนและอืน ๆ ทีจําเป็น          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่        
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552         

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษา และ
อืน ๆ ทีเกียวกับประเภทนี           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่  เช่น ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียนและอืน ๆ ทีจําเป็น 
 2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับ
ที 1  ลําดับที 1 หน้า 26        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,893,940 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,388,940 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,005,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในเขต
เทศบาล โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุสิงของ ค่าจัด
เตรียมสถานที การจัดกิจกรรมนันทนาการและอืน ๆ ทีจําเป็น         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 9
 หน้า 127

โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2559          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 8
 หน้า 126    
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าทีรับผิดชอบด้านการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าทีรับผิดชอบด้านการศึกษา         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 125     

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน จํานวน 60,000 บาท
1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเพิมพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 6
 หน้า 126   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 153,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลปรุใหญ่
2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 66

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 101,700 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําลปรุใหญ่  ดังนี
- ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 3 ลําดับที 1 หน้า 7 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 441,000 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดหา หรือจ้างเหมา
ดําเนินการจัดหาอาหารสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตําบลปรุ
ใหญ่ จํานวน 90 คน คนละ 20 บาทต่อวัน  เป็นเวลา 200 วัน         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที 5
 มิถุนายน 2558         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 4 หน้า 66

ค่าวัสดุ รวม 383,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 383,240 บาท

1.1  อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม  ตังไว้ 
210,782.- บาท  
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาชันปีที 6 จํานวน 110
 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน 2558 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 1 ลําดับที 2 หน้า 66
1.2  อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่  ตังไว้ 
172,458.- บาท  
1.  เพือเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 90 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37
 วัน เป็นเวลา 260 วัน 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5
 มิถุนายน 2558
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 1 ลําดับที 3 หน้า 66    

งบเงินอุดหนุน รวม 505,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 505,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 15,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 74  ลงวันที 8
 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 3
 หน้า 155  
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 74 ลงวันที 8
 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 2
 หน้า 155  
    

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม จํานวน 440,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม ระดับอนุบาลถึงป.6 อาหารมือละ  20บาทต่อคน จํานวน 110 คน
เป็นเวลา 200 วัน  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 80

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 7,267,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,901,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,901,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,202,520 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณ
สุขฯตังจ่าย 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา  รายละเอียดดังนี    
     - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข)จํานวน1 อัตรา
     - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข)จํานวน  1 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตังจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,506,840 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 11 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองกองสาธารณ
สุขฯ ตังจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯทีต้องทํา
งานในวันหยุดราชการเป็นครังคราว 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณ
สุขฯทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตังจ่าย 12  เดือน    
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552 

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 - ค่าเช่าทีทิงขยะ    
 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถบรรทุกขยะคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรา
ยาง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผง
ซักฟอก นํายาล้างจาน ถ้วยชามแก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือนํา
สะอาด ชา กาแฟ ถังขยะสําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นจอบ เสียม ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน แบตเตอรียางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 420,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครืองสําหรับรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกขยะ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เครืองใช้ทางการ
สาธารณสุข อาทิ เช่นผ้าพันแผลแอลกอฮอล์ ยาล้างแผล ชุดปฐม
พยาบาล เบืองต้น เครืองวัดความดัน ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางหัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเกษตร      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเช่นเสือคลุมหมวกรองเท้าถุง
มือหน้ากากฯลฯเพือเป็นเครืองแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าทีประจํารถขยะและ
เครืองแบบ EMS  รวมทังงานให้บริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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งบลงทุน รวม 2,416,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,416,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน1คัน (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ประจําปี 2561)
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 2 หน้า 71
4. คุณลักษณะพืนฐาน
- รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
- ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูง
สุด ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์
-  แบบอัดท้าย
แบบอัดท้าย
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
(2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พืนหนาไม่น้อย
กว่า 4.50มิลลิเมตร
(3) น้าหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
(4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่
น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 16,000.-บาท (ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561)   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 7 หน้า 31
4.  คุณลักษณะพืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ จํานวน 80,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การ
พัฒนาชุมชนปลอดขยะเช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 3
 หน้า 118

โครงการคลองสวยนําใสตําบลปรุใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการคลองสวยนําใสตําบลปรุ
ใหญ่
 เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ลําดับที 1
 หน้า 118

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกเช่นแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และราย
ละเอียดทีเกียวข้องกับโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 3
 หน้า 136

โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง
 เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 2
 หน้า 118
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โครงการดําเนินการเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 141

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เช่น วัคซีน เข็มขีดยาฯ ล ฯ และรายละเอียดทีเกียวข้องกับ
โครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31
 สิงหาคม 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 2
 หน้า 136

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจําหน่ายอาหาร จํานวน 60,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารใน
สถานทีจําหน่ายอาหารเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 9
 หน้า 138
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2562 ให้กับหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 7 หมู่บ้าน
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 3
 พ.ศ. 2543, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 2 ลําดับที 1 หน้า 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,124,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,723,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,723,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,223,520 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง
ตังจ่าย 12 เดือนจํานวน 4 อัตรา   รายละเอียดดังนี    
- ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)จํานวน1 อัตรา  
- หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)จํานวน  1 อัตรา  
- นายช่างโยธา ปง./ชง./อาวุโส จํานวน  2 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้า
ฝ่ายการโยธา ตังจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จํานวน 12 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง ตังจ่าย 12 เดือน
  2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,401,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองช่างทีต้องทํางานในวัน
หยุดราชการเป็นครังคราว  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่าย 12 เดือน
2. ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ เป็นต้น  
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิงไม้ ตัดหญ้า 
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 285,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถกระเช้าคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถจักรยานยนต์ รถยนต์
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  
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ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรา
ยาง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า แบตเตอรีวิทยุ สือสาร (วิทยุมือ
ถือ)และอืนๆ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลงจอบ ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน
แบตเตอรี ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซลนํามันก๊าช นํามันเครืองในกิจการของเทศบาลและของหน่วยงานอืน
ทีเทศบาลขอรับการสนับสนุนเครืองจักรกลต่าง ๆ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,670,600 บาท
งบลงทุน รวม 5,170,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,170,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญพัฒน์ 1/2 ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา หมู่ที 4

จํานวน 182,700 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 6 หน้าที 17 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลาร้า ชุมชนแสนสุข 3 หมู่ที 
7 บ้านแสนสุข

จํานวน 715,000 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตรหรือพืนทีก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูป
แบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 14 หน้า 22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านป้าวี ชุมชนพบสุข 1 
หมู่ที 5 บ้านพบสุข

จํานวน 112,100 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีก่อสร้างผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 9 หน้า 19 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านบ้านผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนลูก
หลานปู่คงพัฒนา หมู่ที 2

จํานวน 113,900 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 5 หน้า 17 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา ซอยบ้าน
ป้าแวน ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที 5 บ้านพบสุข

จํานวน 414,400 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 2.70
 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการก่อสร้างผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 267.30 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ คสล. ปากลิน
ราง ชัน 3 Dia. 0.40 เมตร  ความยาวรวมบ่อพัก 99.00 เมตร บ่อพัก
จํานวน 9 บ่อ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 8 หน้า 19 
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายสําราญ  อาจปรุ  หมู่ที 1 บ้านคนชุม จํานวน 18,500 บาท
1. ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพืนทีดําเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที
เทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 1 หน้า 15 

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอย 11 ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ที 4 
บ้านวิโรจน์พัฒนา

จํานวน 101,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. โดยการขุดวางท่อ คสล. ปากลิน
ราง ชัน 3 Dia. 0.40 เมตร  ความยาวรวมบ่อพัก 30.00 เมตร ติดตังบ่อ
พัก จํานวน 4.00 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 7 หน้า 18 

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอย 13/3 ต่อจากบ้านยายเจริญ ชุมชน
พบสุข 3 หมู่ 5 บ้านพบสุข

จํานวน 241,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. โดยการขุดวางท่อ คสล. ปากลิน
ราง ชัน 3 Dia. 0.40  เมตร  ความยาวรวมบ่อพัก 79.00 เมตร ติดตังบ่อ
พัก จํานวน 8 บ่อ  พร้อมคืนผิวจตาจร คสล. กว้าง 1.00
 เมตร  ยาว 79.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 10 หน้า 20 

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอย 9/4 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคอ
งเก่า หมู่ที 2 บ้านตะคองเก่า

จํานวน 439,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. โดยการขุดวางท่อ คสล. ปากลิน
ราง ชัน 3 Dia. 0.30 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 140.00 เมตร  ติดตัง
บ่อพัก จํานวน 15 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00
 เมตร  ยาว 140.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 4 หน้า 16 

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ซอยบ้านนายสัมฤทธิ  ถึงบ่อวัดพบสุข 
ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที 7 บ้านแสนสุข

จํานวน 500,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. โดยการขุดวางท่อ คสล. ปากลิน
ราง ชัน 3 Dia. 1.00 เมตร  ความยาวรวมบ่อพัก 72.00 เมตร ติดตังบ่อ
พัก จํานวนน 7  บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 1.55
 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา0.15 เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 12 หน้า 21 
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. เส้นจากโรง
นําแข็งกิจวารี ถึงบายพาส ชุมชนคนชุม 1 หมู่ที 1 บ้านคนชุม

จํานวน 766,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํา โดยการขุดวางท่อ คสล. ปากลิน
ราง ชัน 3 Dia. 0.60 เมตร  ความยาวรวมบ่อพัก 205.00 เมตร  ติดตัง
บ่อพัก จํานวน 20 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที
เทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 2 หน้า 15 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอย 3/12 ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที 7 
บ้านแสนสุข

จํานวน 186,000 บาท

1. ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 32.00 เมตร  ฝารางระบายนําเหล็ก
ตะแกรง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 32.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 13 หน้า 21 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. บริเวณหน้าร้านก๋วยเตียว เชือมบ่อพัก
ซอยราชครู ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที 7 บ้านแสนสุข

จํานวน 499,000 บาท

1. ก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาดรางระบายนํา คสล. ภายใน
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร  ฝารางระบายนําเหล็ก
ตะแกรง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 90.00 เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที
เทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 11 หน้า 20 

โครงการจัดทําป้ายชือชุมชน คนชุม 1 หมู่ที 1 บ้านคนชุม จํานวน 17,000 บาท
1. ติดตังป้ายชือชุมชน ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร  (ตามรูปแบบรายการ
และประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 3 หน้า 16 

โครงการปรับปรุงและเคลือนย้ายระบบผลิตประปาสําเร็จรูป (Mobile 
Plant)

จํานวน 500,000 บาท

1. ปรับปรุงจากแหล่งนําผิวดิน โดยเคลือนย้ายจากหมู่ที 7 บ้านแสน
สุข ไปทีหมู่ 1 บ้านคนชุม และเคลือนย้ายระบบผลิตประปาสําเร็จรูป อัตรา
การผลิตขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม ฉบับ
ที 3 ลําดับที 1 หน้า 4 

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ชุมชนหนองหอย หมู่ที 3 บ้านหนองหอย จํานวน 50,000 บาท
1. ติดตังหอกระจายข่าว ประกอบด้วยเพาเวอร์แอมป์ภาคขยาย 1,000
 วัตต์ลําโพง 100 วัตต์ จํานวน 4 ชุด (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 1 หน้า 12
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โครงการวางท่อเมนประปาตามแนวถนน ซอยแสนสุข 1/1 ถึง 1/3 หมู่ที 7 
บ้านแสนสุข

จํานวน 315,000 บาท

1. วางท่อเมนประปาตามแนวถนน  โดยการขุดวางท่อเมนประปา PVC 
ชัน 8.5 ขนาด Dia. 4"  Dia. 3"  และ Dia. 2"  ความยาว
รวม 1,638.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามรูป
แบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 1 หน้า 13 

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1791  ลงวันที 3 เมษายน 2560
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลําดับที 23
  หน้า  154 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,560,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 4
 หน้า 142 

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.4/ว
 212 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิน พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 3 หน้า 26 ลําดับที 5
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โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

จํานวน 650,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ เช่น ค่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าวิทยากรค่าพาหนะ ค่า
ของทีระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 9
 หน้า 143 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการอํานวยการชุมชนและสมาชิกชุมชน

จํานวน 550,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือเพิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอํานวย
การ และสมาชิกชุมชนเช่น ค่าทีพัก ค่าอาหารว่าง และเครืองดืมค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของทีระลึกค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องจําเป็นในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 1
 หน้า 142 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่เช่นค่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจํา
เป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าาใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 1 หน้า 25     
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โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เช่นค่า
อาหารว่างและเครืองดืมค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ  
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11
 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลง ครังที 3 ลําดับที 2 หน้า 25

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11
 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว24 ลงวันที 4 มกราคม 2561   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียนแปลง
ครังที 3 ลําดับที 3 หน้า 25

โครงการสนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน
เพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
และเพือให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไปโดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4
/ว 856  ลงวันที 12 มีนาคม 2553     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียน
แปลง ครังที 3 หน้า 24 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  10:16:52 หน้า : 45/53



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา อาหาร เครืองดืม ค่า
อุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟ้าค่า
เครืองเสียงและอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 5
 หน้า 123 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร เครืองดืม ค่า
อุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา และอืน ๆทีเกียวข้อง
กับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 7
 หน้า 123  

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา โดยเบิกจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบียเลียง ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม และอืน ๆทีจําเป็น 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 65

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  10:16:52 หน้า : 46/53



โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือสุขภาพทีดี จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกีฬาเพือสุขภาพทีดี
โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและอืน ๆ ทีจําเป็น    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 8
 หน้า 124 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 70,000 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน ๆ ทีจํา
เป็นเกียวกับโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 3
 หน้า 122 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
1. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมและอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 4
 หน้า 123 

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  10:16:52 หน้า : 47/53



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูง
อายุตําบลปรุใหญ่โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดเตรียมสถานที ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการค่าของรางวัล
และอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 1
 หน้า 122 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการขับเคลือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ อาหารว่างและเครืองดืมค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24
 สิงหาคม 2553  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียนแปลง
ครังที 3 หน้า 27 ลําดับที 1

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ เพือแก้ไขปัญหาความยาก
จน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 2
 หน้า 148 
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "ท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว" จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "ท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว" เพือลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 62

โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการอุปโภค-บริโภค จํานวน 80,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการ
อุปโภค-บริโภคเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านํามันในการใช้เครืองจักร
เพือกําจัดสิงกีดขวางทางนําและขุดลอกเศษวัชพืชในแหล่งนํา ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครัง
ที 3 ลําดับที 1 หน้า 14

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี" เพือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมฉบับ
ที 1 ลําดับที 1 หน้า 10
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,171,140 บาท
งบกลาง รวม 18,171,140 บาท
งบกลาง รวม 18,171,140 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,310,733 บาท

1.1 ค่าชําระหนีเงินต้นธนาคารออมสิน ตังไว้    2,780,000  .-บาท
        1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นธนาคารออมสิน   
        2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่ง
ใหม่  
        3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 80009319305 ลงวันทีลงวันที 21
 มีนาคม 2554   
        4.  วงเงิน เป็นเงิน  2,780,000.-บาท    
        5.  คืนภายใน มีนาคม 2562    
        6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบ
กับคําสังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541 

1.2 ค่าชําระหนีเงินต้นก.ส.ท. ตังไว้      530,732.03 บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น กู้ ก.ส.ท.   
 2.  โครงการจัดซือวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า
สํานักงานและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 1182/189/2555 ลงวันทีลงวันที 25
 กันยายน 2555   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน  530,732.03 บาท    
 5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541  
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,141,584 บาท
2.1 ค่าชําระหนีดอกเบียธนาคารออมสิน ตังไว้    1,000,000  .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารออมสิน  
 2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่  
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 80009319305 ลงวันทีลงวันที 21
 มีนาคม 2554   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน 1,000,000.-บาท    
 5.  คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชําระทุกเดือน   
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541 

2.2 ค่าชําระหนีดอกเบียก.ส.ท. ตังไว้    141,583.42  บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ก.ส.ท.   
 2.  โครงการจัดซือวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า
สํานักงานและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 1182/189/2555 ลงวันทีลงวันที 25
 กันยายน 2555   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน  141,583.42  บาท    
 5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 303,942 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
2.  ในอัตราร้อยละ 5    
3.  ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเรือง มาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์
และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม , หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22
 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557
    **ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิมค่าครองชีพค่าจ้างชัวคราว เป็น
เงิน 6,078,840.-บาท คิดเป็นเงิน 303,942.-บาท    

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
เทศบาลตําบลปรุใหญ่      

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,450,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 12 เดือน
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 76
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,350,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการ จํานวน 12 เดือน   
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 3
 หน้า 145 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500
.-บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 6,000.-บาท      
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที 1
 หน้า 145 

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
1. เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วาตภัยต่าง ๆ
 อุทกภัยอัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอืนทีไม่สามารถคาดการณ์ได้
เป็นต้น
 2. ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวันที 12
 มีนาคม  2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13
 มกราคม 2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 ,  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2
 สิงหาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 608 ลงวันที 5 มีนาคม  2561, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17
 เมษายน 2561
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 1
 หน้า 97   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 48,881 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) 
 2.  ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีทีผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณทีผ่านมา)  
 3.  ฐานอํานาจตามข้อบังคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพืนทีเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 230,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 50% ของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
 2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียน
แปลง ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 74
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 800,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
2.  อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (ประมาณ
การรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 = 40,000,000 X 2% = 800,000.- บาท)  
3.  ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560  หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30
 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560    
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