
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,795,240 บาท

งบบุคลากร รวม 9,391,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1  อัตรา ๆ เดือน
ละ 10,080.-บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 7,200.-บาท จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400.-บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 207,360.- บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
1.1  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้  190,080.-  บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,840.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 190,080.-บาท

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

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,543,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,779,020 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล ตั้งจ่าย 12  เดือน จํานวน 17 อัตรา  รายละเอียดดังนี้
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  จํานวน 1 อัตรา 
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 2 อัตรา 
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) 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 
- นักจัดการงานทั่วไป 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. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสําหรับปรับวุฒิที่ ก
.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 253,200 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ตั้งจ่าย 12 เดือน    
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานทั่วไปในตําแหน่ง
ต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน          
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,177,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 937,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 210,000 บาท

1.1 เงินรางวัลกรรมการ   ตั้งไว้  20,000.-   บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
ประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งสายงานผู้
บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้า
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก หรือ
สอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ     
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2543 
         
1.2 เงินรางวัลประจําปี   ตั้งไว้   180,000.-  บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่ผ่านการประเมินและมี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557

1.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการโดยการแต่งตั้งจากสภา
เทศบาล และหมายความรวมถึงอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภาเทศบาล
โดย จ่ายให้วันละ 250.- บาทต่อคน
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ซึ่งได้รับ
แต่งตั้ง เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการนายเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล ที่ต้องทํา
งานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 621,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัด
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน  
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ
.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 76,800 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของสํานักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบ ฯ     
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 2,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก  
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า 
 -  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือฯลฯ
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆค่าเช่าที่ดิน    
 -  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก   
 -  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 -  ค่าใช่จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 320,000 บาท
2.1 ค่ารับรอง  ตั้งไว้    5,000 .-  บาท  
      1. เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์
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งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริหารค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรอง
      2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม  2548

2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้  15,000 .-  บาท  
       1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่น ๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  
       2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน          
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2.3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม งาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาล
ที่ 10 วันที่ 3 มิถุนายน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12
 สิงหาคม  โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นที่ใช้ในโครงการ   
      2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559         
       3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 14
 หน้า 137
2.4  ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ ตั้ง
ไว้  100,000.-  บาท
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 5 ธันวาคม  วัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันที่ 23
 ตุลาคม ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
ดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพลุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
      2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
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เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม  2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 15
 หน้า 138

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

โครงการดําเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการดําเนินการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ
2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ที่ ยธ 02048/ว57 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารั้บการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 16
 หน้า 138

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จํานวน 20,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทํางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ          
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารั้บการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 11
 หน้า 136

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
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1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ          
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 12
 หน้า 136 

โครงการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลปรุ
ใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง         
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 3 หน้า 10

โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันเทศบาล  เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 13
 หน้า 137 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน สําหรับคณะผู้
บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 136     

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 7/59



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถ
บรรทุกนํ้า  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานดาว
เทียม และอื่น ๆ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วนํ้า จานรอง ค่าจัดซื้อนํ้า
สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง   จอบ ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์  ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ               
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 170,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าช นํ้ามันเครื่องฯลฯ  ในกิจการของเทศบาล และของหน่วย
งานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ            
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการเกษตร          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวน
ทีวีติดผนัง ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคาร สถานที่ที่
อยู่ในการดูแลของเทศบาล       
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายของเทศบาล           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 9/59



ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

งบลงทุน รวม 225,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 225,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ฉากกั้นห้อง Patition กรอบอลูมิเนียม จํานวน 24,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง Patition กรอบอลูมิเนียม จํานวน 6
 แผง ๆ ละ 4,000.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 5
 หน้า 160

ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จํานวน 11,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,500.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 160

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จํานวน 2 หลัง ๆ
 5,000.- บาท(จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 3
 หน้า 160

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จํานวน 11,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ)  จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,500.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 2
 หน้า 160
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 18,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ขาตรงแกะลายปิด
ทอง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 18,000.-  บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้อง
ตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 7
 หน้า 161

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 85,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 8
 หน้า 162

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 12,900 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300.- บาท (จัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 13
 หน้า 162

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900.- บาท (จัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 14
 หน้า 162

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3
 เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 12
 หน้า 162
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 12,500 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5
 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 15
 หน้า 162

จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,600 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 2,800.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 18
 หน้า 163

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 19,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 5
 ชุด ๆ ละ 3,800.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 16
 หน้า 163

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เสนอปัญหาความต้องการและเพื่อให้สามารถพัฒนาประชาคมให้
มีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 134
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โครงการประชาคมชุมชนตําบล จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนตําบล เพื่อจัด
ลําดับความสําคัญของโครงการที่ได้จากการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถพัฒนา
ประชาคมให้มีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่า
อาหารว่าง ค่าวัสดุ และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 135

งานบริหารงานคลัง รวม 4,669,440 บาท
งบบุคลากร รวม 3,584,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,584,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,351,700 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลังตั้ง
จ่าย 12  เดือน จํานวน 7 อัตรา   รายละเอียดดังนี้    
- 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. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 91,200 บาท
1.1 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้ 67,200.-  บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสําหรับปรับวุฒิที่ ก
.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของกองคลัง และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

1.2  เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งด้านพัสดุ  ตั้ง
ไว้  24,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งด้าน
พัสดุ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
-  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุและ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ 
-  เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดและได้รับวุฒิบัตรด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง
-  เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตั้งจ่าย 12 เดือน
2.  ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งด้านพัสดุ 2562

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
1.1  เงินประจําตําแหน่ง  ตั้งไว้  103,200.-  บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ตั้งจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 197,940 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลัง ตั้งจ่าย 12
 เดือน  จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง จํานวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,065,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้  70,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองคลัง ที่
ต้องทํางานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 138,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลังที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่าย 12  เดือน          
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ
.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 127,400 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองคลัง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบ ฯ     
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
          -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
          -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของ ฯลฯ 
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง            
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ์  2561         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้า 135

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่/หน่วยงานคลัง

จํานวน 20,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรเทศบาลตําบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่จํา
เป็น         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 3 หน้า 10

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างแก่ประชาชนในการชําระภาษี  เช่น ค่าป้ายโครงการค่าอุปกรณ์
ต่างๆ และอื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 1 หน้า 9
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โครงการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีนอกเวลาทําการ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้
เสียภาษีนอกเวลาทําการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
อื่นๆ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67ลงวันที่ 9 มกราคม 2555         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 2 หน้า 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถ
จักรยานยนต์  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองคลังเทศบาลตําบลปรุใหญ่          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วนํ้า ฯลฯ
  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจก
มองข้างรถจักรยานยนต์ ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการ
ล้างอัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างต่าง ๆ 
2. ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,060,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,557,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,557,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,960 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่าย 12  เดือน จํานวน 2
 อัตรา รายละเอียดดังนี้      
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่ว
ไป)  จํานวน 1 อัตรา     
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จํานวน  1 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ ตั้งจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย 12
 เดือน           
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตั้งจ่าย 12 เดือน           
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 442,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลว. 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานัก
ปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้ง
จ่าย 12  เดือน
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ
.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของสํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ     
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
      -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
      -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของ ฯลฯ 
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง         
สํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2562     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 17
 หน้า 75

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25
 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562,   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5
 เมษายน 2562
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 16
 หน้า 75    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถ
บรรทุกนํ้า  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 20/59



ค่าวัสดุ รวม 207,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ เสา
อากาศ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วนํ้า จานรอง ค่าจัดซื้อนํ้า
สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง จอบ ทราย หิน ฯลฯ
    2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัว
เทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์  ยางรถจักรยานยนต์ กรวยจราจร ฯลฯ
               
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันก๊าช นํ้ามันเครื่องฯลฯ  ในกิจการของเทศบาล และของหน่วย
งานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ            
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 21/59



วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการเกษตร          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวน
ทีวีติดผนัง ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื่อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟ
ป่า ตลอดจนการตรวจเช็คสายดับเพลิง เติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิง
ของรถดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 22/59



วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องหมายจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสง เครื่องหมาย
จราจร (ประเภทบังคับ,เตือน)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
จราจร การปรับปรุงแก้ไขสิ่งจําเป็นในด้านจราจร เพื่อให้เกิดความ
สะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความเรียบร้อยภายในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จํานวน 2 หลัง ๆ
 5,000.- บาท(จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 4
 หน้า 160

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยก ป้ายห้ามจอดและป้าย
สัญลักษณ์สี่แยก ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ 4

จํานวน 50,000 บาท

1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสี่แยก  ป้ายห้ามจอด และป้ายสัญลักษณ์สี่
แยก
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 14
 หน้า 75

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงาน วัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน อปพร. เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 23
 หน้า 77
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โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลปรุใหญ่ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร. และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 21
 หน้า 76

โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมนํ้า จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจม
นํ้าเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
โครงการ     
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 19
 หน้า 76

โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน/ไฟป่าในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟป้าในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2
 พฤศจิกายน 2558    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 18
 หน้า 76 

โครงการฝึกอบรมอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่  โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อป
พร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 20
 หน้า 76

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการ
จราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็น
ในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 22
 หน้า 77 
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุ
สาธารณภัยภายในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ
2. ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0891.4/ว212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 15
 หน้า 75

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,885,840 บาท

งบบุคลากร รวม 2,216,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,216,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,196,940 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการ
ศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้  
- 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. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา จํานวน 8 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 432,000.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 432,000.-บาท 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 48,000.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 48,000.-บาท 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 437,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองการศึกษาที่ต้องทํางาน
ในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการ
ศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ
.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มาประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4
 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ รถ
จักรยานยนต์ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลปรุใหญ่          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรับโทรทัศน์ จานดาวเทียม
และอื่น ๆ           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ แก้วนํ้า ฯลฯ       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ             
2.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  เวชภัณฑ์ต่าง ๆ สําหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่        
2.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เครื่องเล่นดีวี
ดี กระดาษ  ป้ายผ้า สีและอื่น ๆ ที่จําเป็น         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียน
การสอนและอื่น ๆ ที่จําเป็น          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553

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

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่        
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบํารุงรักษา และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประเภทนี้           
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
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งบลงทุน รวม 231,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 70
 หน้า 172

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300.- บาท (จัดซื้อ
จัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 73
 หน้า 173

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง  (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 71
 หน้า 172

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จํานวน 3,800 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 72
 หน้า 172
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่  เช่น ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียนและอื่น ๆ ที่จําเป็น 
 2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 9
 หน้า 131

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,978,726 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,393,726 บาท

ค่าใช้สอย รวม 953,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในเขต
เทศบาล โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าจัด
เตรียมสถานที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการและอื่น ๆ ที่จําเป็น         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้า 130

โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 130   

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 129   
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โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 130  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 400,000 บาท

1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดหา หรือจ้างเหมา
ดําเนินการจัดหาอาหารสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตําบลปรุ
ใหญ่ จํานวน 100 คน คนละ 20 บาทต่อวัน  เป็นเวลา 200 วัน         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149  ลงวันที่ 5
 มิถุนายน 2558         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 129

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 283,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100
 คน  ดังนี้
     1)  ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)  จํานวน 100 คน  ดังนี้
     1)  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200.- บาท/ปี
     2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200.-  บาท/ปี
     3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300.-  บาท/ปี
     4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430.- บาท/ปี
3. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19  มิถุนายน 2561
4.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 1 หน้า 8
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ค่าวัสดุ รวม 440,726 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 440,726 บาท

1.1  อาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม  ตั้ง
ไว้ 249,106.- บาท  
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จํานวน 130
 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
 มิถุนายน 2558 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้า 131

1.2  อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปรุใหญ่  ตั้ง
ไว้ 191,620.- บาท  
1.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37
 วัน เป็นเวลา 260 วัน 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5
 มิถุนายน 2558
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้า 131    

งบเงินอุดหนุน รวม 585,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 585,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 15,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 74  ลงวันที่ 8
 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 13
 หน้า 133  

อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 74 ลงวันที่ 8
 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 12
 หน้า 133
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อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม จํานวน 520,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม ระดับอนุบาลถึง ป.6 อาหารมื้อละ  20.- บาทต่อคน จํานวน 130
 คนเป็นเวลา 200 วัน  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 11
 หน้า 132

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,172,080 บาท

งบบุคลากร รวม 2,902,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,902,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,202,520 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณ
สุขฯตั้งจ่าย 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา  รายละเอียดดังนี้    
     - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข)จํานวน1 อัตรา
     - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข)จํานวน  1 อัตรา
     - นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน 1 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตั้งจ่าย 12 เดือน 
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,508,160 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 13 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองกองสาธารณ
สุขฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 33/59



งบดําเนินงาน รวม 2,228,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯที่ต้องทํา
งานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณ
สุขฯที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน 
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ
.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,100,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 - ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ    
 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถบรรทุกขยะคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผง
ซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ถ้วยชามแก้วนํ้า จานรอง ค่าจัดซื้อนํ้า
สะอาด ชา กาแฟ ถังขยะสําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นจอบ เสียม ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน แบตเตอรี่ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกขยะ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องใช้ทางการ
สาธารณสุข อาทิ เช่นผ้าพันแผลแอลกอฮอล์ ยาล้างแผล ชุดปฐม
พยาบาล เบื้องต้น เครื่องวัดความดัน ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางหัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการเกษตร      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเช่นเสื้อคลุมหมวกรองเท้าถุง
มือหน้ากากฯลฯเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถขยะและ
เครื่องแบบ EMS  รวมทั้งงานให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

งบลงทุน รวม 41,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,000.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 82
 หน้า 175
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ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จํานวน 22,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จํานวน 4 หลัง ๆ
 ละ 5,500.- บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 83
 หน้า 175

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 หลัง (จัดซื้อ
จัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 85
 หน้า 175

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 690,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ จํานวน 80,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การ
พัฒนาชุมชนปลอดขยะเช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 120

โครงการคลองสวยนํ้าใสตําบลปรุใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการคลองสวยนํ้าใสตําบลปรุ
ใหญ่
 เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 120
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกเช่นแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และราย
ละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 142

โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง
 เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 120

โครงการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560, หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 1
 หน้า 146
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ฯลฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  
2.  ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1175 ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรฏาคม  2561, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่  14
 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1049 ลงวันที่ 15
 มีนาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1795  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 142

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหน่ายอาหาร จํานวน 60,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารใน
สถานที่จําหน่ายอาหารเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 143

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย ชุมชนพบสุข 2 หมู่ 5 จํานวน 100,000 บาท
1.  จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง พร้อมติด
ตั้ง ประกอบด้วย
     -  อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน    
     -  อุปกรณ์ลดหน้าท้อง     
     -  อุปกรณ์บริหารข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก
     -  อุปกรณ์นวดหลังออกกําลังแขน
     -  อุปกรณ์ออกกําลังกายบริหารหัวไหล่และขา
     -  อุปกรณ์บริหารแขนและหน้าอก
     จํานวน 1 ชุด  (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 123
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปี 2562 ให้กับหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 7 หมู่บ้าน
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3
 พ.ศ. 2543, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ลําดับที่ 7
 หน้า 143

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,374,200 บาท

งบบุคลากร รวม 2,862,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,862,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,362,900 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทน
พิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง
ตั้งจ่าย 12 เดือนจํานวน 4 อัตรา   รายละเอียดดังนี้    
- ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)จํานวน1 อัตรา  
- หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)จํานวน  1 อัตรา  
- นายช่างโยธา ปง./ชง./อาวุโส จํานวน  2 อัตรา
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้า
ฝ่ายการโยธา ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,296,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จํานวน 12 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือน
  2. ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,270,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 270,000 บาท

1.1  ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  ตั้ง
ไว้  50,000.-  บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัด
แปลงอาคาร       
2.  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้ 220,000.-  บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองช่างที่ต้องทํางานในวัน
หยุดราชการเป็นครั้งคราว  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 181,500 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่างที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ
.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 58,800 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองช่าง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบ ฯ     
2. ฐานอํานาจ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของ เป็นต้น  
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า 
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถกระเช้าคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

ค่าวัสดุ รวม 1,000,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุ สื่อสาร (วิทยุมือ
ถือ)และอื่นๆ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี สว่าน เลื่อย ชะแลงจอบ ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซลนํ้ามันก๊าช นํ้ามันเครื่องในกิจการของเทศบาลและของหน่วยงานอื่น
ที่เทศบาลขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่าง ๆ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการเกษตร          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

งบลงทุน รวม 241,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 241,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 11,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง มีล้อ จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,500.-  บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 36
 หน้า 166

ตู้เหล็กลิ้นชักเก็บเอกสาร 15 ชั้น จํานวน 10,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 15 ชั้น แบบมือจับ
ฝัง จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000.-  บาท (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 37
 หน้า 167
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อจัดจ้างตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 47
 หน้า 168

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จํานวน 7,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคนกรีต
 (Slump Test)  จํานวน 1 ชุด  (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 49
 หน้า 169

ชุดแบบหล่อลูกปูน แบบเหลี่ยมพร้อมเหล็กกระทุ้ง จํานวน 10,500 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อลูกปูน แบบเหลี่ยมพร้อมเหล็กระ
ทุ้ง จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3,500.-  บาท  (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 48
 หน้า 169

แท่นสว่านเจาะคอริ่งปูนคอนกรีต จํานวน 62,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นสว่านเจาะคอริ่งปูนคอนกรีต จํานวน 1
 เครื่อง  (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 50
 หน้า 169

ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 1
 ตัว (จัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 42
 หน้า 168

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:50 หน้า : 44/59



เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์พ็อกเก็ตแบบพกพา จํานวน 6,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์พ็อกเก็ตแบบพก
พา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000.- บาท  (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้อง
ตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 46
 หน้า 168

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม จํานวน 1,500 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 3 เมตร จํานวน 1
 อัน  (จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 44
 หน้า 168

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง  (จัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 38
 หน้า 167

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 
ชนิด Multifunction

จํานวน 63,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Network 
 สําหรับกระดาษขนาด A3  ชนิด Multifunction  จํานวน 1 เครื่อง  (จัด
ซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลําดับที่ 39
 หน้า 167
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,206,500 บาท
งบลงทุน รวม 6,706,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,706,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9/2  ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะ
คองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

จํานวน 155,000 บาท

1. ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า  215.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 5 หน้า 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าโสภาถึงถนนหน้า
ศาลากลางหมู่บ้าน ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

จํานวน 278,000 บาท

1. ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า  416.00  ตารางเมตรไหล่ทางสองข้างหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม
. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 11 หน้า 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายเมี้ยน – บ้านยายน้อย 
ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า

จํานวน 22,000 บาท

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 2.00 ม.  ยาว 15.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า  30.00  ตร.ม
.  (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 3 หน้า 4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะกุดทางเข้าบ้านนายสาธิต หมู่ 1 บ้านคน
ชุม

จํานวน 24,000 บาท

1. ลงหินคลุกบนผิวจราจรเดิม พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจร  กว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 140.00 ตารางเมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 280.00 ลูกบาศก์
เมตร  (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่
กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 1 หน้า 4

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ชุมชนวิโรจน์
พัฒนา  หมู่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

จํานวน 108,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้น 3 ขนาด Dia 0.40
  เมตร บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 ม. จํานวน 4 บ่อ ความยาวท่อระบาย
นํ้ารวมบ่อพัก 38.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 55
 หน้า 100
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดพบสุข ถึงร้าน
เสริมสวยยายส่วน ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ 7

จํานวน 1,026,000 บาท

1. ก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้น 3 Dia 0.40  ม.บ่อพัก
ขนาด 1.00x1.00 ม. จํานวน 36 บ่อ  ความยาวท่อระบายนํ้ารวมบ่อ
พัก 363.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่
กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 80
 หน้า 107

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนเวิร์สขนาดใหญ่ เส้นบ้านเลียบ - คนชุม 
เลียบคลองชลประทาน ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ที่ 6

จํานวน 478,000 บาท

1.  ท่อระบายนํ้าคอนเวิร์ส  ขนาด 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 12.00
 เมตร จํานวน 1 ช่อง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่
กําหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 10 หน้า 6

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ซอย 9/4 ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคอ
งเก่า หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า

จํานวน 902,000 บาท

1. รางระบายนํ้า คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ยาว 142.00 เมตร  ฝา
ตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่
กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 6 หน้า 5

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. และท่อระบายนํ้า คสล. ซอยเจริญพัฒน์ 
ชุมชนรวมมิตรพัฒนา หมู่ที่ 4

จํานวน 1,176,000 บาท

1. ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. ขนาดรางระบายนํ้า คสล. ภายใน
กว้าง 0.40 ม. ยาว 64.00 ม. ฝารางระบายนํ้าเหล็กตะแกรง และวางท่อ
ระบายนํ้า ขนาด  Dia 0.40  ม. บ่อพักขนาด 1.00x1.00 ม. จํานวน 28
 บ่อ ความยาวท่อระบายนํ้ารวมบ่อพัก 286.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่
เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 9 หน้า 6

โครงการขยายเขตเสียงตามสายโพธิ์เตี้ย-โนนสลักได ชุมชนคนชุม 3 หมู่ที่ 1 
บ้านคนชุม

จํานวน 40,500 บาท

1.  ติดตั้งสายสัญญาณเสียงตามสาย จากโพธิ์เตี้ย - โนนสลักได ติดตั้ง
ลําโพงฮอร์น 400 w. ขนาด 20 นิ้ว กันนํ้า  จํานวน 4 ตัว (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 1 หน้า 3

โครงการจัดทําป้ายชื่อชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา หมู่ 2 บ้านตะคองเก่า จํานวน 15,000 บาท
1.  ติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 4 หน้า 5
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โครงการจัดทําป้ายชื่อหมู่บ้าน ชุมชนหนองหอย หมู่ 3 บ้านหนองหอย จํานวน 15,000 บาท
1.  ติดตั้งป้ายชื่อชุมชน ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 8 หน้า 6

โครงการปรับปรุงจุดรองรับฝารางระบายนํ้า ซอยบ้านป้าวิน ชุมชนหนอง
หอย หมู่ 3 บ้านหนองหอย

จํานวน 100,000 บาท

1. ปรับปรุงจุดรองรับฝารางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 188.00
 เมตร  ปรับปรุงฝารางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ยาว 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 7 หน้า 5

โครงการปรับปรุงทางลงที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม จํานวน 30,000 บาท
1. ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 42.00 ตาราง
เมตร  (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่
กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2562 ลําดับที่ 2 หน้า 4

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชุมชนแสนสุข 3 ข้าง
สวนป่า 304 ถึงบ้านลุงล้วน  พลปัถพี หมู่ 7

จํานวน 100,000 บาท

1.  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00
 ตร.ม. หนา 0.05 ม.  (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 88
 หน้า 109

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพรอบสระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ชุมชนลูก
หลานปู่คงพัฒนา  หมู่ 2

จํานวน 1,221,000 บาท

1.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพรอบสระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและ
ประมาณการที่เทศบาลตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 125

โครงการปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปา ชุมชนพบสุข 1 หมู่ 5 บ้านพบสุข จํานวน 458,000 บาท
1.  ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส Dia. 0.97x1.85 ม. หนา 3 มม
.   และติดตั้งเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส Dia. 1.20x1.85 ม. หนา 3 มม
.  และติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้า 83

โครงการปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปา ชุมชนพบสุข 3 หมู่ 5 บ้านพบสุข จํานวน 458,000 บาท
1.  ติดตั้งเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส Dia. 0.97x1.85 ม. หนา 3 มม
.   และติดตั้งเครื่องกรองนํ้าสแตนเลส Dia. 1.20x1.85 ม. หนา 3 มม
.  และติดตั้งอุปกรณ์ใช้งาน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่เทศบาล
ตําบลปรุใหญ่กําหนด)
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้า 84

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:51 หน้า : 48/59



ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตาม พร
บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. (กวจ.) 0405.2/ว 112 ลง
วันที่ 5 มีนาคม 2561  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งาน
ก่อสร้าง"  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24
 กันยายน  2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2562
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 128
  หน้า  119

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จํานวน 20,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.)เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 4
 หน้า 148 

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:51 หน้า : 49/59



โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว
 212 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้า 149

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

จํานวน 650,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ใน
การประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวิทยากรค่าพาหนะ ค่า
ของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ
2.  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าร่บการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 7
 หน้า 148 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการอํานวยการชุมชนและสมาชิกชุมชน

จํานวน 550,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอํานวย
การ และสมาชิกชุมชนเช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึกค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ         
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับที่ 1
 หน้า 147 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ตําบลปรุใหญ่เช่นค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจํา
เป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าาใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 2
 หน้า 147     

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 30,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เช่นค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ  
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 147

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 30,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 6
 หน้า 148
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โครงการสนับสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริมหรือทบทวนการจัดทํา
แผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และเพื่อให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไปโดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4
/ว 856  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสืกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562, หนังสืก
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2562  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 141 

โครงการให้ความรู้และสนับสนุนการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้และสนับสนุนการดําเนิน
งานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นใน
โครงการ           
2.  ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชา
ติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้า 149

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา อาหาร เครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟ้าค่า
เครื่องเสียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 5
 หน้า 127 

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:51 หน้า : 52/59



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 7
 หน้า 127  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 70,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จํา
เป็นเกี่ยวกับโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 3
 หน้า 126 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มและอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 4
 หน้า 127 

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:51 หน้า : 53/59



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนํ้าดําหัวผู้สูง
อายุตําบลปรุใหญ่โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่าของรางวัล
และอื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 1
 หน้า 126 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในตําบลปรุใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17
 พฤษภาคม 2562
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 1
 หน้า 151

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยาก
จน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 2
 หน้า 153

วันที่พิมพ์ : 8/8/2562  09:34:51 หน้า : 54/59



งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" จํานวน 50,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" เพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 1
 หน้า 121

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี" เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558, หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.6/ว 1470 ลงวันที่ 24
  กรกฎาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 86
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,117,214 บาท

งบกลาง รวม 18,117,214 บาท
งบกลาง รวม 18,117,214 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 3,326,660 บาท

1.1 ค่าชําระหนี้เงินต้นธนาคารออมสิน ตั้งไว้    2,780,000  .-บาท
        1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นธนาคารออมสิน   
        2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่ง
ใหม่  
        3.  สัญญาเงินกู้ เลขที่ 80009319305 ลงวันที่ 21
 มีนาคม 2554   
        4.  วงเงิน เป็นเงิน  2,780,000.-บาท    
        5.  คืนภายใน มีนาคม 2563    
        6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2550 ประกอบ
กับคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 

1.2 ค่าชําระหนี้เงินต้นก.ส.ท. ตั้งไว้      546,660.- บาท 
 1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้น กู้ ก.ส.ท.   
 2.  โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า
สํานักงานและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที่ 1182/189/2555 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน  546,653.99 บาท    
 5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,125,662 บาท
2.1 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยธนาคารออมสิน ตั้งไว้    1,000,000  .-บาท 
 1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน  
 2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่  
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที่ 80009319305 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน 1,000,000.-บาท    
 5.  คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชําระทุกเดือน   
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 

2.2 ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยก.ส.ท. ตั้งไว้    125,661.46  บาท 
 1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ก.ส.ท.   
 2.  โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า
สํานักงานและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที่ 1182/189/2555 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน  125,661.46  บาท    
 5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 304,008 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
2.  ในอัตราร้อยละ 5    
3.  ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์
และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม , หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 , พระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24ธันวาคม 2561
    **ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว เป็น
เงิน 6,080,160.-บาท คิดเป็นเงิน 304,008.-บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
2.  ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี   
3.  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน, หนังสือสํานักงานประกันสังคม  ด่วนที่สุด ที่ รง 0625
/ว5344 ลว. 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่
สุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลว. 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง  การบังคับใช้พระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
เทศบาลตําบลปรุใหญ่   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,573,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 12 เดือน

2.  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ลําดับที่ 2
 หน้า 150

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,958,400 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน 12 เดือน   
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 3
 หน้า 150

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500
.-บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 6,000.-บาท      
2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   ลําดับที่ 1
 หน้า 150
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สํารองจ่าย จํานวน 642,981 บาท
1. เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วาตภัยต่าง ๆ
 อุทกภัยอัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอื่นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
เป็นต้น
 2. ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2545
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4
 มิถุนายน 2561, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4014
 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305
 ลงวันที่ 22  มกราคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 81

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 66,503 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) 
 2.  ในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา)  
 3.  ฐานอํานาจตามข้อบังคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่เทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 230,000 บาท

1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 50% ของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
 2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลําดับที่ 1
 หน้า 144
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 840,000 บาท
1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น 
2.  อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (ประมาณ
การรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 = 42,000,000 X 2% = 840,000.- บาท)  
3.  ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
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