
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลปรุใหญ ่
อ าเภอ เมืองนครราชสมีา   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 65,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 14,338,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 10,093,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 28,800.- บาท จ านวน 12  เดือน  
เป็นเงิน 345,600.-  บาท รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2  อัตรา ๆ เดือนละ 15,840.- บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 380,160.-  บาท รวมเป็นเงิน 725,760.-  บาท 

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2  อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,500.- บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท รวมเป็นเงิน 180,000.- บาท 

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000.- บาท  
จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน 72,000.-  บาท รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2  อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,500.-  บาท จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน 108,000.-  บาท รวมเป็นเงิน180,000.-  บาท 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก ่เลขานุการนายกเทศมนตร ีจ านวน 1  อัตรา ๆ เดือน
ละ 10,080.-บาท จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี 
จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,200.-บาท จ านวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400.-บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,360.- บาท 

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท 

      

  1.1  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้  190,080.-  บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840.-บาท จ านวน  
12 เดือน เป็นเงิน 190,080.-บาท 
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1.2  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตั้งไว้  155,250.-  บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ ๆ 12,960.- บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท 
1.3  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว้  1,209,600.-  บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตราๆ เดือนละ                     
10,080.- บาท  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.- บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,245,180 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 6,360,780 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ข้ันสูงของอันดับหรือต าแหนง่ และเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหนง่
ต่าง ๆ ของส านักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12  เดอืน จ านวน 17 อัตรา  รายละเอียดดงันี ้
     - ปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานท้องถ่ิน)  จ านวน 1 อัตรา  
     - รองปลัดเทศบาล (นักบรหิารงานท้องถ่ิน) จ านวน 2 อัตรา  
     - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา  
     - หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบรหิารงานทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา  
     - นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา  
     - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จ านวน 2 อัตรา 
     - นิติกร ปก./ชก.   จ านวน 1 อัตรา  
     - นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  จ านวน 3 อัตรา 
     - นักทรพัยากรบุคคล ปก./ชก.  จ านวน 2 อัตรา  
     - นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา  
     - เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา  
     - เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา   
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 151,200 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มส าหรับปรับวุฒิที ่ก.พ.หรือคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ที่ได้รบัแต่งตั้ง และเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ต าแหน่งปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพเิศษ ต าแหน่งหวัหน้าส านักปลัดเทศบาล           
ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 253,200 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด 
เทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ตั้งจ่าย 12 เดือน     
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 432,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ และเงินปรบัปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้งทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ  
ของส านักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย 12 เดือน           
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,922,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,152,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 580,000 บาท 

      

  1.1 เงินรางวัลกรรมการ   ตั้งไว้  20,000.-   บาท   
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลอืก
พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่
คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน เป็นผูด้ าเนินการสอบคัดเลือก หรอืสอบ
เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ      
     2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2562 
 

1.2 เงินรางวัลประจ าป ี  ตั้งไว้   200,000.-  บาท   
     1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษประจ าปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าทีผ่่านการประเมินและมสีิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ        
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 

1.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจา้งและ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
     1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซือ้หรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
     2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6  
กันยายน 2561  เรื่อง  หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 

1.4  ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ท่ีในการเลือกต้ัง  ตั้งไว้  350,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ปฏิบัตหิน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลปรุใหญ่หรือนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง          
      2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที ่14 พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที ่ 
6 กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที ่ 
20 มีนาคม 2563, หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที ่ลต 0014/ 
ว582 ลงวันที ่16  กรกฎาคม  2563 , ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562    

        

 
      

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการโดยการแตง่ตัง้จากสภาเทศบาล และหมายความ
รวมถึงอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภาเทศบาล 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ซึ่งได้รบัแต่งตั้ง   
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี 
สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนง่ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหนง่
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการนายเทศมนตรี  
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
ลงวันที ่1 เมษายน 2554 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัและ
พนักงานจ้าง ของส านักปลัดเทศบาล ที่ต้องท างานในวันหยดุราชการเป็นครัง้คราว          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 

   
ค่าเชา่บา้น จ านวน 494,400 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาลทีม่ีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน   
2.  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปปีัจจุบัน 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 48,400 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัด 
เทศบาลที่อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรตามระเบียบ ฯ      
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 

   
ค่าใชส้อย รวม 1,285,000 บาท 

   
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทเิช่น   
 -  ค่าจ้างเหมาบรกิาร ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก   
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรกัษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิง่ไม้ ตัดหญ้า  
 -  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสอืหรือเข้าปกหนังสือฯลฯ 
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆค่าเช่าที่ดิน     
 -  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก    
 -  ค่าติดต้ังเครื่องรบัสญัญาณต่าง ๆ 
 -  ค่าใช่จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบ 
 -  ค่าจ้างเหมาบรกิารอื่น ๆ   
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 320,000 บาท 

      

  2.1 ค่ารับรอง  ตั้งไว้    5,000 .-  บาท   
      1. เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศก์งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรอง รวมทัง้ค่า
บรหิารค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกบัการรบัรอง 
      2. ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว1956  
ลงวันที ่10  มิถุนายน  2547 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที ่28 กรกฎาคม  2548 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 252  
ลงวันที ่22 มกราคม  2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
 

2.2 ค่าเลีย้งรับรอง  ตั้งไว้  15,000 .-  บาท   
       1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ตามกฎหมาย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆและเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม   
       2. ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 1956  
ลงวันที ่10  มิถุนายน  2547 , หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที ่28 กรกฎาคม  2548 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 252  
ลงวันที ่22 มกราคม  2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
 

2.3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท  
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกจิกรรมในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที ่10 วันที่ 3 มิถุนายน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 
โดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกยีรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที ่
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ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม ค่าวัสด ุค่าจ้างเหมาบรกิาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่ใช้ใน
โครงการ    
      2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562        
       3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที ่14 หน้า 137 
 
2.4  ค่าใช้จา่ยในงานพระราชพิธ ีรัฐพิธีและวันส าคัญตา่ง ๆ ตั้งไว้  100,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้าย 
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  วันที่ 5 ธันวาคม  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม วันปิยมหาราช วันที่ 23 
 ตุลาคม ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ่ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่มถวาย
สักการะ พวงมาลา ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพลุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น 

      

        2. ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน   
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที ่28  กรกฎาคม  2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
       3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที ่15 หน้า 138 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
การเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ส าหรับคณะผูบ้รหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจา้ง   
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิม่เติมถึงปปีัจจุบัน 

    
โครงการด าเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต าบล 
ปรุใหญ ่

จ านวน 10,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการด าเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและอื่น ๆที่เกีย่วข้องจ าเป็นต้องใช้ในโครงการ 
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  หนังสือส านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดนครราชสมีา ที่ ยธ 02048/ว57 ลงวันที ่22 พฤษภาคม 2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 16 หน้า 138 

    

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใสในการท างานของขา้ราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมฝกึอบรมเสรมิสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการท างานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐั  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน  
พ.ศ. 2557      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 11 หน้า 136 
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โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปรุใหญ่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม  
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 12 หน้า 136 

    
โครงการเลือกต้ัง จ านวน 500,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปรุใหญ่ และสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลปรุใหญ ่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่าง          
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่14  
พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561 
, หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ด่วนที่สุด ที ่ลต 0014/ว582 ลงวันที ่16   
กรกฎาคม  2563 , ระเบียบคณะกรรมการเลอืกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562           
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562  
ล าดับที ่4 หน้า 10 

    
โครงการวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการวันเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 13 หน้า 137  
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โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงาน  
และการปฏิบัติงาน ส าหรับคณะผูบ้รหิาร ท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ           
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2541 และหนงัสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2557 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 10 หน้า 136 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 65,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร ์โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท ์เครื่องโทรสาร  
รถจักรยานยนต์ รถยนต ์รถบรรทกุน ้า  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่น ๆ  
ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
ค่าวัสด ุ รวม 525,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
 ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรบัโทรทัศน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซกัฟอก  
น ้ายาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน ้า จานรอง ค่าจัดซื้อน ้าส าหรบับรกิารประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะส ีสว่าน เลื่อย  
ชะแลง จอบ ฯลฯ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี ่ยางรถยนต์   
ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ                
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าช  
น ้ามันเครื่องฯลฯ  ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลต่าง ๆ             
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกบั
การเกษตร           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร ์พู่กันและส ี 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวนทีวีติดผนัง ฯลฯ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น หัวพิมพห์รอืแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส ์แป้นพิมพ์โปรแกรมและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร ์ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
ค่าสาธารณปูโภค รวม 960,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารส านักงาน หรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในการดูแล    
ของเทศบาล        
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/
ว 2271 ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2562 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสายของเทศบาล            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
ค่าบริการไปรษณยี ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง       
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใหบ้ริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง ADSL   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อม 
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
งบลงทุน รวม 322,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 216,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีส านักงานแบบล้อเลื่อนระดับกลาง จ านวน 12,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงานแบบล้อเลื่อนระดบักลาง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.  
กว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม.  จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่4  
หน้า 12 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 13,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  15  ลิตร  สามารถดูดฝุ่น 
และน ้าพรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอียดการจดัซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562,ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับ
ที่ 8 หน้า 13 
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จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัตงิานคอมพิวเตอร ์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. กว้าง          
ไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท  (รายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับ
ที่ 3 หน้า 12 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอ้ีผูบ้ริหาร จ านวน 12,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอีผู้้บริหาร  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. กว้างไม่น้อย
กว่า 80 ซม. สูงไม่นอ้ยกว่า 75 ซม.  จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคา
ท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่2  
หน้า 12 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอ้ีระดบักลาง จ านวน 16,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอีร้ะดับกลาง  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. กว้างไม่น้อย
กว่า  60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000.-  บาท  (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอื  กรมสง่เสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่1  
หน้า 12 
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ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จ านวน 44,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บานเปิด  จ านวน 8 หลงั ๆ ละ 5,500.- บาท (รายละเอียด 
การจัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่5  
หน้า 12 

    
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จ านวน 16,500 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บานเลื่อน (กระจก) จ านวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500.-  บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่7  
หน้า 13 

    
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จ านวน 16,500 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จ านวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500.-  บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่6  
หน้า 13 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 51,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานส านักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-  บาท (รายละเอียดการจัดซือ้จัด
จ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่9  
หน้า 13 

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA  จ านวน 4  เครื่อง ๆ  
ละ 2,500.-  บาท (รายละเอียดการจัดซือ้จัดจ้างตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่10  
หน้า 13 

    

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวน 15,200 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้อง จ านวน 4 ชุดๆ ละ 3,800.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑร์าคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่11  
หน้า 14 

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 106,400 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ จ านวน 106,400 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4.50 X 6.00 เมตร  ส าหรับเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาลและของหน่วยงานราชการ  รวมทัง้สื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาล   
จ านวน 2 ป้าย ๆ ละ 53,200.-  บาท (ตามแบบรปูรายการและประมาณการทีเ่ทศบาลต าบลปรุ
ใหญ่ก าหนด) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4  ล าดับที ่ 1 หน้า 9 
 
 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพฒันาท้องถ่ิน เพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เสนอปญัหาความต้องการและเพื่อใหส้ามารถพัฒนา
ประชาคมใหม้ีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดืม่ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ
และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ            
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที ่12 มีนาคม 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29  มกราคม  2559         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 3 หน้า 134 
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โครงการประชาคมชุมชนต าบล จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนต าบล เพื่อจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการที่ได้จากการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อน าข้อมลูมาจัดท าเป็นแผนพฒันาท้องถ่ิน  
เพื่อสง่เสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน และเพื่อให้สามารถ
พัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง  
ค่าวัสด ุและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ   
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29  มกราคม 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 4 หน้า 135 
 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 5,020,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,660,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,660,600 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,452,260 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ข้ันสูงของอันดับหรือต าแหนง่และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหนง่
ต่าง ๆ ของกองคลังตั้งจ่าย 12  เดือน จ านวน 7 อัตรา   รายละเอียดดงันี ้    
     - ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบรหิารงานการคลัง)    จ านวน 1 อัตรา  
     - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)    จ านวน 1 อัตรา  
     - หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั (นักบริหารงานการคลงั)  จ านวน 1 อัตรา  
     - นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา  
     - นักวิชาการคลัง ปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา  
     - นักวิชาการพัสด ุปก./ชก. จ านวน 1 อัตรา  
     - เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา 
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200 บาท 

      

  1.1  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้ 67,200.-  บาท 
      1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มส าหรับปรบัวุฒทิี่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการพนกังานเทศบาลรบัรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณวุฒิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ที่ได้รบั 
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แต่งตั้ง และเงินเพิม่ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามญัของกองคลัง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั ตั้งจ่าย 12 เดือน   
       2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 
 

1.2  เงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ  ตั้งไว้  24,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ทีม่ีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสด ุโดยต้องมี
คุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
      -  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบรหิารพัสดุและปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบรหิารพสัดุในหน่วยงานภาครฐั  
      -  เป็นผูผ้่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐตามที่กรมบญัชีกลางก าหนดและได้รบัวุฒิบัตรด้านการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐจากกรมบญัชีกลาง 
      -  เป็นผูผ้่านการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ ตั้งจ่าย 12 เดือน 
      2.  ฐานอ านาจ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ที่มเีหตุ
พิเศษ ต าแหน่งด้านพัสด ุ2562 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้และ
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง  ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 197,940 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกลู่กจ้างประจ าของกองคลงั ตั้งจ่าย 12 เดือน  จ านวน 1 อัตรา  
รายละเอียดดังนี ้    
    - เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี  จ านวน 1 อัตรา    
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 756,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ  
ของกองคลัง จ านวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน    
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้งทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ   
ของกองคลัง ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 

  
งบด าเนินงาน รวม 972,100 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 402,100 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจา้งและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  70,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานกอ่สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
      2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6  
กันยายน 2561  เรื่อง  หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 

1.2 เงินรางวัลประจ าป ี  ตั้งไว้   80,000.-  บาท   
      1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจ าปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าทีผ่่านการประเมินและมสีิทธิได้รับเงินประโยชน์    
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ        
      2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลสามญั  
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง ของกองคลงั ที่ต้องท างานในวันหยุดราชการเป็นครัง้คราว       
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 

   
ค่าเชา่บา้น จ านวน 108,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของกองคลังที่มีสทิธิเบกิได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ตั้งจ่าย 12  เดือน           
2. ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปปีัจจุบัน 
  

82 



   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 84,100 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลงั ที่อยู่ใน
เกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ      
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 

   
ค่าใชส้อย รวม 340,000 บาท 

   
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ  อาทิเช่น  
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนงัสือ ฯลฯ 
    -  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
    -  ค่าจ้างเหมา  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงานท าสิ่งของ  ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
การเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ส าหรับพนกังานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง             
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

    
โครงการปรบัปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน จ านวน 200,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรบัปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน        
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  
ลงวันที ่9 มกราคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0808.3/ว 483  
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 6 หน้า 135 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร
เทศบาลต าบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรบับุคลากรเทศบาล
ต าบลปรุใหญ่/หน่วยงานคลัง  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่จ าเป็น          
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่9 มกราคม 2555          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562  
ล าดับที ่3 หน้า 10 

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างแก่ประชาชน 
ในการช าระภาษี เช่น ค่าป้ายโครงการค่าอุปกรณ์ต่างๆ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับ 
โครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ตามพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550, 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที ่8  
มกราคม 2561         
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ. 2562  
ล าดับที ่1 หน้า 9 

    
โครงการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูเ้สียภาษีนอก
เวลาท าการ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผูเ้สียภาษีนอกเวลาท า
การ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่นๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการ          
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.3/ว 67ลงวันที ่9 มกราคม 2555          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่1 พ.ศ. 2562  
ล าดับที ่2 หน้า 9 
  
  

84 



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร ์โต๊ะ เก้าอี ้รถจักรยานยนต์  และค่าบ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองคลงัเทศบาลต าบลปรุใหญ่           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
ค่าวัสด ุ รวม 230,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  
ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน ้า ฯลฯ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี ่ยางรถยนต์  
ยางนอก ยางใน สายไมล ์หัวเทียน กระจกมองข้างรถจกัรยานยนต์ ฯลฯ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นเช่นน ้ามันเบนซนิ น ้ามัน ดีเซล น ้ามันเครื่องฯลฯ       
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น รูปทีไ่ด้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน 

และส ีฯลฯ       
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น หัวพิมพห์รอืแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส ์แป้นพิมพ์โปรแกรมและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร ์ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
งบลงทุน รวม 388,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 368,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายครั้งละ 10 แผ่น   
จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่32  
หน้า 19 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์ฉากก้ันส านักงาน Patition จ านวน 75,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นส านักงาน Patition ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ซม. X 150 ซม.  
ชนิดผ้าหรือพีวีซ ีพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 5,000.-  บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อ
จัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่38 หน้า 19 
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จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (กระจก) จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้กบ็เอกสารชนิดบานเลื่อน (กระจก)  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน  
6 หลัง ๆ ละ 5,000.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่35  
หน้า 19 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน (ทึบ) จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้กบ็เอกสารบานเลื่อน (ทึบ) ขนาด 4 ฟุต จ านวน 6 หลงั ๆ ละ  
5,000.-  บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่34  
หน้า 19 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จ านวน 90,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้กบ็เอกสารแบบรางเลือ่น ระบบพวงมาลัยพร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
จ านวน 1 หลงั ๆ ละ 90,000.-  บาท ประกอบด้วยตู้ย่อย จ านวน 6 หลัง  (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่33  
หน้า 19 
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จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 77,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 14 หลงั ๆ ละ 5,500.-  บาท  
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่36  
หน้า 19 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 28,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.)  จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 7,000.-  บาท  
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่37  
หน้า 19 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์โทรศพัท์แบบปุ่มกดไร้สาย จ านวน 3,500 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไรส้าย  จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 3,500.-  บาท   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่41  
หน้า 20 
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จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก จ านวน 2,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจกพร้อมติดต้ัง ขนาด 8 นิ้ว  
จ านวน 1  ตัว ๆ ละ 2,000.-  บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/ 
นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่39  
หน้า 20 

    
จัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นอเนกประสงค ์ จ านวน 2,500 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์  ชนิดพับได ้ ล้อยาง รองรบัน ้าหนกัได้ไม่น้อย
กว่า 200 กิโลกรัม (รายละเอียดการจัดซือ้จัดจ้างตามราคาทอ้งตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่40  
หน้า 20 

   
ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดระยะเลเซอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ วัดระยะได้ไกล 100 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 10,000.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่42  
หน้า 20 
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ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 20,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างต่าง ๆ  
2. ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที ่5  
มีนาคม 2561 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,911,590 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,331,490 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,331,490 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 713,490 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสงู
ของอันดับหรือต าแหน่ง และเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปขีองพนักงานเทศบาลต าแหนง่ต่างๆ ของ
ส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่าย 12  เดือน จ านวน  
2 อัตรา รายละเอียดดังนี ้      
     - หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบรหิารงานทั่วไป)  จ านวน 1 อัตรา      
     - เจ้าพนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จ านวน  1 อัตรา 
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่ 
30 ธันวาคม 2558 

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบ ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

  
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 540,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ และเงินปรบัปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   
จ านวน 5 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดอืน            
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้งทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ ของส านัก
ปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่าย 12 เดือน            
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
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งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 90,000 บาท 

    

  1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจา้งและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
     1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซือ้หรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
     2.  ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที ่กค 0402.5/ว85 ลว. 6 กันยายน 2561   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 

1.2 เงินรางวัลประจ าป ี  ตั้งไว้   80,000.-  บาท   
     1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าทีผ่่านการประเมินและมสีิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ        
     2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

  
ค่าเชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน 
2.  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของส านักปลัดเทศบาล  
งานป้องกันฯ ที่อยู่ในเกณฑท์ี่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ      
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 

  
ค่าใชส้อย รวม 130,000 บาท 

  
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น   
      -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนงัสอืหรือเข้าปกหนงัสือ ฯลฯ  
      -  ค่าจ้างเหมาบรกิาร เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าสิง่ของ ฯลฯ  
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 2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   
การเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาลสามญั
และพนักงานจ้าง   ส านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปปีัจจุบนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  
ลงวันที ่22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4202 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันที่ 28  มิถุนายน 2562 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1123 ลงวันที ่9 เมษายน 2563 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 17 หน้า 75 

   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634  
ลงวันที ่22 กันยายน 2557 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 4202 
ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สดุ ที ่มท 0810.4/ว 1346  
ลงวันที ่29 มีนาคม 2562,   หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 1464 ลงวันที ่5 เมษายน 2562 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 16 หน้า 75     

92 



  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร ์โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท ์เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์  
รถยนต ์รถบรรทุกน ้า  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบล           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562 

  
ค่าวัสด ุ รวม 212,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา  
ไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบญัชี ตรายาง ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น สายอากาศ เสาอากาศ ฟิวส ์เข็มขัดรัด
สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรบัโทรทศัน์ จานดาวเทียม และอื่น ๆ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซกัฟอก น ้ายาล้าง
จาน ถ้วย ชาม แก้วน ้า จานรอง ค่าจัดซื้อน ้าส าหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะส ีสว่าน เลื่อย  
ชะแลง จอบ ทราย หิน ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี ่ยางรถยนต์  ยาง
รถจักรยานยนต์ กรวยจราจร ฯลฯ                
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น เช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าช  
น ้ามันเครื่องฯลฯ  ในกิจการของเทศบาล และของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลต่าง ๆ             
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่นๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับ
การเกษตร 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร ์พู่กันและส ีรูปสหีรือ
ขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ขาแขวนทีวีติดผนัง ฯลฯ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ่งแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื่อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผกูคอ ฯลฯ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น หัวพิมพห์รอืแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส ์แป้นพิมพ์โปรแกรมและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร ์ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดเุครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟป่า ตลอดจนการตรวจเช็ค
สายดับเพลงิ เติมสารเคมีดับเพลงิ/โฟมดับเพลงิของรถดับเพลิง และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง      
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

  
วัสดุอ่ืน จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบและวิธีการ
งบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้เครือ่งหมายจราจร เช่น กรวยยางชนิดมีแถบสะท้อน
แสง เครื่องหมายจราจร (ประเภทบังคับ,เตือน)  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจราจร  
การปรับปรงุแก้ไขสิ่งจ าเป็นในด้านจราจร เพื่อใหเ้กิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป  
และเกิดความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

 
งบลงทุน รวม 90,100 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 90,100 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน แบบเปิด จ านวน 11,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บานเปิด จ านวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500.-  บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559 
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3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่14  
หน้า 14 

   
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จ านวน 5,500 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก 2 บานเลื่อน (ทึบ) จ านวน 1 หลัง (รายละเอียดการจัดซือ้จัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่15  
หน้า 15 

   
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์ จ านวน 4,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัตงิานคอมพิวเตอร ์ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. กว้างไม่น้อย
กว่า  60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000.-  บาท  (รายละเอียดการจัดซือ้จัด
จ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่13  
หน้า 14 

   
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอ้ีระดบักลาง จ านวน 16,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอีร้ะดับกลาง  ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า  
60 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000.-  บาท  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ)์ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่12 หน้า 14 
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ครุภัณฑ์โรงงาน       

   
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต ์ จ านวน 26,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต ์ขนาดเครื่องยนต์ 2 แรงม้า  แผ่นบงัคับโซ ่ 18 นิ้ว  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000.-  บาท  (รายละเอียดการจดัซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอก
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่20 หน้า 16 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่16 หน้า 15 

   
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ ์(Ink Tank  
Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่19 หน้า 16 

97 



   
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA    จ านวน 1 เครื่อง   
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่17 หน้า 15 

   

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวน 3,800 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  
จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมคร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่18 หน้า 15 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 330,000 บาท 

  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   
โครงการจัดงาน วัน อปพร. จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน อปพร. เช่น ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  ค่าอาหาร   
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 23 หน้า 77 

98 



   
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนต าบลปรุใหญ่ โดย
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
พ.ศ. 2553 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 21 หน้า 76 

   
โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน า้ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน ้าเช่น ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ      
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว 212  ลงวันที ่13  
กุมภาพันธ์ 2557          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 19 หน้า 76 

   
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจ าเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 100,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าชุดฝึก ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท  
0229/ว 7367  ลงวันที ่ 4  ธันวาคม  2562 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 5329 ลงวันที ่26 ธันวาคม  2562 , หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 440  ลงวันที ่13  กุมภาพันธ์  2563 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่3 ล าดับที ่1  หน้า  3 

   
โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน/ไฟปา่ในชมุชน 

จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย/ไฟป้าในชุมชน โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพมิพ ์ ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในโครงการ      
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว 212  ลงวันที ่13  
กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360  
ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2558     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 18 หน้า 76  
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลปรุใหญ่  
โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร. และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ. 2553 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 20 หน้า 76 

   
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนน
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้งกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลปรุใหญ ่เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว 212 ลงวันที ่
13 กุมภาพันธ์ 2557           
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 22 หน้า 77  

   
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากเหตุ              
สาธารณภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรกิารประชาชนและเฝา้ระวังเหตุสาธารณภัยภายในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่เช่น ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ วัสด ุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นในโครงการ 
2. ฐานอ านาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว212 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที ่15 หน้า 75 

 
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       

   
โครงการติดตั้งตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิง          
เคมีแห้ง  ชุมชนหนองหอย  หมู่ 3 

จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  ติดตั้งตู้เกบ็ถังดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง จ านวน 5 จุด ดังนี้   1. หน้าถนนบ้าน
ป้าละมุล  2. หน้าบ้าน นส.บุญสม  เตียนพลกรงั  3. ศาลา SML  4. บ้านผู้ใหญ ่หมู่ที ่3   
5. บ้านคุณเจียม  
2.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่4 พ.ศ.2563 ล าดับที1่ หน้า 25 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,234,220 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 2,263,920 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,263,920 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,363,920 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ัน
สงูของอันดับหรือต าแหน่ง และเงินปรบัปรุงเงินเดอืนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือน จ านวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี ้  
     - ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบรหิารงานการศึกษา)  จ านวน 1 อัตรา  
     - หัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา (นักบรหิารงานการศึกษา)  จ านวน  1 อัตรา 
     - นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จ านวน  1 อัตรา   
     - คร ูคศ.1  จ านวน  1 อัตรา      
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ดังนี ้
     - ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
     - หัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558    

  
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 756,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ ของกอง
การศึกษา จ านวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 324,000.-บาท เงินอุดหนุน
ทั่วไป 432,000.-บาท  
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้งทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ ของกอง
การศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้36,000.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 48,000.-บาท  
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 
  
  

101 



 
งบด าเนินงาน รวม 447,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

    

  1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจา้งและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
      2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวันที ่6 กันยายน  
2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 
1.2 เงินรางวัลประจ าป ี  ตั้งไว้   50,000.-  บาท   
     1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าทีผ่่านการประเมินและมสีิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ        
      2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัและ
พนักงานจ้าง ของกองการศึกษาที่ต้องท างานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 

  
ค่าเชา่บา้น จ านวน 108,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษาทีม่ีสิทธิเบิกได้ ตาม
ระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน 
2.  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา ที่อยู่
ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบยีบ ฯ      
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 
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ค่าใชส้อย รวม 80,000 บาท 

  
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนงัสือ ฯลฯ  
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานท าสิ่งของ ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต้อนรบัส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

   
การเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ส าหรับพนกังานเทศบาลสามญั
และพนักงานจ้าง            
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปปีัจจุบนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
คอมพิวเตอร ์โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องโทรศัพท ์รถจักรยานยนต์ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลปรุใหญ ่          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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ค่าวัสด ุ รวม 172,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่นกระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  
ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า เครื่องรบัโทรทัศน์ จานดาวเทียมและอื่น ๆ            
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู ่แก้ว ฯลฯ        
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ กระเบือ้ง สังกะส ีสว่าน 
เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ  2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 5,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์ เช่น  เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่        
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่นเครื่องเล่นดีวีดี กระดาษ ป้ายผ้า สีและอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น   
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น หัวพิมพห์รอืแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส ์แป้นพิมพ์โปรแกรมและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร ์ฯลฯ           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุการศึกษา จ านวน 40,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอนและอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
ค่าสาธารณปูโภค รวม 17,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 15,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่         
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271  
ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 2,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
เกี่ยวกับการใช้บรกิาร เช่น ค่าบ ารุงรักษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประเภทนี ้           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 523,300 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,300 บาท 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานส านักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 17,000.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร)์ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่46  
หน้า 21 

   
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA    จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
 2,500.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่47  
หน้า 21 

   
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

จ านวน 3,800 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,800.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจดัจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่48  
หน้า 21 

  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

   
โครงการปรบัปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ่ จ านวน 500,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลปรุใหญ่  เช่น  ต่อเติม  ปรบัปรุง
อาคารเรียนและอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลีย่นแปลง ครั้งที ่4  พ.ศ. 2563   
ล าดับที ่ 1 หน้า 30 
 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 1,889,564 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 1,344,564 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 923,000 บาท 

  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 70,000 บาท 

    

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติให้กบัเด็กในเขตเทศบาล โดยเบิกจ่ายเป็น 
ค่าอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าจัดเตรียมสถานที ่การจัดกจิกรรมนันทนาการและ
อื่น ๆ ที่จ าเป็น          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 6 หน้า 130 
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โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าชุด ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จ าเป็น 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559           
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 5 หน้า 130    

   
โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็กและเจ้าหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ด้านการศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบ
ด้านการศึกษา          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562           
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 1 หน้า 129    

   
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้องกบัโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562           
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 4 หน้า 130   

   
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 283,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเดก็เล็ก  
สังกัดเทศบาลต าบลปรุใหญ ่จ านวน 100 คน  ดังนี ้
     1)  ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี 
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2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 100 คน   
ดังนี้ 
     1)  ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200.- บาท/ป ี
     2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200.-  บาท/ป ี
     3)  ค่าเครื่องแบบนกัเรียน  อัตราคนละ 300.-  บาท/ป ี
     4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430.- บาท/ปี 
3. ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19  มิถุนายน 2561 
4.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที ่1 พ.ศ.2562 ล าดับที ่1  
หน้า 8 

   
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 490,000 บาท 

    

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการด าเนินการจัดหา หรือจ้างเหมาด าเนินการจัดหาอาหาร
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต าบลปรุใหญ ่จ านวน 100 คน คนละ 20 บาทต่อวัน 
เป็นเวลา 245 วัน          
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/
ว 3149  ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558          
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 2 หน้า 129 

  
ค่าวัสด ุ รวม 421,564 บาท 

  
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 421,564 บาท 

    

  1.1  อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบา้นคนชมุ  ตั้งไว้ 229,944.- บาท   
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับ
อนุบาลถึงระดบัประถมศึกษาช้ันปีที ่6 จ านวน 120 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา  
260 วัน    
      2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เตมิ ข้อ 4 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558  
      3.  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที ่7 หน้า 131 
1.2  อาหารเสรมิ (นม) ส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปรุใหญ ่ ตัง้ไว้ 191,620.- บาท   
1.  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบล  
ปรุใหญ ่จ านวน 100 คน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 วัน เป็นเวลา 260 วัน  
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2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เตมิ ข้อ 4 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 8 หน้า 131     

 
งบเงินอุดหนุน รวม 545,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 545,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

   
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 15,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 74  ลงวันที ่8 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่ 
24 มิถุนายน 2559       
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 13 หน้า 133   

   
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 74 ลงวันที ่8 มกราคม 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559       
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 12 หน้า 133 

   
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบา้นคนชุม จ านวน 480,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรบัเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนบุาลถึง ป.
6 อาหารมื้อละ  20.- บาทต่อคน จ านวน 120 คนเป็นเวลา 200 วัน   
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559  
 3.  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที ่11 หน้า 132 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,897,380 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 2,789,280 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,789,280 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,090,800 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสงู
ของอันดับหรือต าแหน่งและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหนง่ต่าง ๆ ของ
กองสาธารณสุขฯต้ังจ่าย 12 เดือน จ านวน 3 อัตรา  รายละเอียดดังนี ้    
     - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)จ านวน1 อัตรา 
     - หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)จ านวน  1 อัตรา 
     - นักวิชาการสุขาภิบาล  จ านวน 1 อัตรา 
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 
2558 

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่าย
บรหิารงานสาธารณสุข ตั้งจ่าย 12 เดือน  
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม  
2558 

  
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,482,480 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ จ านวน 13 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน    
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม  
2558 

  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 156,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้งตามภารกจิและพนกังานจ้างทั่วไป 
ในต าแหน่งต่าง ๆ ของกองกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่าย 12 เดอืน   
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30 ธันวาคม  
2558 

 
งบด าเนินงาน รวม 2,006,000 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 351,000 บาท 

  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

จ านวน 110,000 บาท 
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  1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซือ้หรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
      2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน  2561   
เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
1.2 เงินรางวัลประจ าปี   ตั้งไว ้  50,000.-  บาท   
      1.  เพือ่จา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและลูกจา้งประจ าที่ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ        
      2.  ฐานอ านาจ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถิน่ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
1.3 ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท   
     1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบคุคลที่ท าหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ  ซ่ึงผ่านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการดแูลผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพงิในระยะยาว ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
     2.  ฐานอ านาจ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว6290 ลง
วันที ่18 ตุลาคม 2562และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 70,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัและ
พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯที่ต้องท างานในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 

  
ค่าเชา่บา้น จ านวน 156,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯทีม่ีสทิธิเบกิได้ตาม
ระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย 12  เดือน  
2. ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพิม่เติมถึงปปีัจจุบัน 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุข ที่อยู่ในเกณฑ์
ที่จะตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรตามระเบียบ ฯ      
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบตุรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปปีจัจุบัน 
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ค่าใชส้อย รวม 1,170,000 บาท 

  
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

   
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,000,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น   
     -  ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ     
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารค่าเยบ็หนังสือหรอืเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานท าสิง่ของ ฯลฯ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   
การเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆส าหรบัพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง  
2. ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปปีัจจุบนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562 

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น รถบรรทุกขยะ
คอมพิวเตอร ์โต๊ะ เก้าอี ้รถจกัรยานยนต์ รถยนต์และค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลต าบล     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
ค่าวัสด ุ รวม 485,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไมบ้รรทัด ยางลบ  
ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผงซกัฟอก น ้ายาล้างจาน ถ้วย
ชามแก้วน ้า จานรอง ค่าจัดซื้อน ้าสะอาด ชา กาแฟ ถังขยะส าหรับบรกิารประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562   

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นจอบ เสียม ฯลฯ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ยางรถยนต์ยาง
รถจักรยานยนต์ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่นเช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล น ้ามันเครือ่งส าหรับ
รถจักรยานยนต์และรถบรรทกุขยะ ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 20,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยเ์ครื่องใช้ทางการสาธารณสุข อาทิ เช่น
ผ้าพันแผลแอลกอฮอล ์ยาล้างแผล ชุดปฐมพยาบาล เบือ้งตน้ เครื่องวัดความดัน ฯลฯ  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

  
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

    
  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางหัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับ

การเกษตร       
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 40,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ่งแต่งกายเช่นเสื้อคลมุหมวกรองเท้าถุงมอืหน้ากากฯลฯเพื่อเป็น
เครื่องแตง่กายส าหรบัเจ้าหน้าที่ประจ ารถขยะและเครื่องแบบ EMS  รวมทั้งงานให้บริการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องเมาส ์แป้นพิมพโ์ปรแกรมและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

 
งบลงทุน รวม 102,100 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 102,100 บาท 

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

   
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จ านวน 12,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมอืโยก   
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่56  
หน้า 22 
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จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร(40 ช่อง) จ านวน 11,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บแฟ้มเอกสาร (40 ช่อง)  จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500.-  บาท  
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน   
2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่55  
หน้า 22 

  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

   
จัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมตดิตั้งรถบรรทกุขยะ จ านวน 32,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสมัพันธ์พรอ้มติดตั้ง รถบรรทุกขยะ จ านวน 1 ชุด  
 ประกอบด้วย   
     -  เครื่องเล่นวิทย ุMP3 , USB  
     -  เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พรอ้มไมค์ประกาศ 
     -  ล าโพงปากฮอร์น 30 วัตต์ 
     -  ชุดแร็คหลังคา 
     -  ขายึดแร็คหลังคา 
     -  อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (สายสัญญาณเสียง,สายล าโพง,อุปกรณ์ติดตัง้)  จ านวน 1 ชุด    
(รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด/นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่4 พ.ศ.2563 ล าดับที ่57 หน้า 23 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 32,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 16,000.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิครั้งที ่4 พ.ศ.2563 ล าดับที ่52 หน้า 22 

   
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 7,500 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งพิมพ ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
 (Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-  บาท (รายละเอียดการจัดซือ้จัดจ้างตามเกณฑ ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร)์ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่53  
หน้า 22 

   

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
จากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

จ านวน 7,600 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 3,800.-  บาท (รายละเอียดการจัดซื้อจดัจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่54  
หน้า 22 
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งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 770,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 430,000 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 430,000 บาท 

  
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

   
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้คา่สู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ จ านวน 70,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการของเหลอืใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะเช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 3 หน้า 120 

   
โครงการคลองสวยน า้ใสต าบลปรุใหญ ่ จ านวน 30,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคลองสวยน ้าใสต าบลปรุใหญ ่เช่นค่าวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับที ่1 หน้า 120 

   
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 100,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่นแผ่นพบัป้าย
ประชาสมัพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 3 หน้า 142 

   
โครงการชุมชนนา่อยู่หมู่บา้นน่ามอง จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง  เช่นค่าวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  
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2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 2 หน้า 120 

   
โครงการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จ านวน 70,000 บาท 

    

  1.  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เช่นค่าวิทยากร  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปา้ยประชาสัมพันธค์า่วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการปฏบิัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที ่18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 1331 ลงวันที ่1 พฤษภาคม 2563 
3.  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที ่1 หน้า 146 

   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสว่างควฒัน วรขัตติยราชนารี ฯลฯ และรายละเอยีดที่เก่ียวขอ้งกับโครงการ   
2.  ฐานอ านาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท  
0810.5/ ว1042 ลงวันที ่10 เมษายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม  2561, หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.5/ว 4052 ลงวันที ่ 14 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ว 827 ลงวันที ่1 มีนาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0819.3/ว 1795  ลงวันที ่7 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0819.3/ว 235  ลงวันที ่24  มกราคม  2563, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สดุ  
ที ่มท 0819.3/ว 807  ลงวันที ่12  มีนาคม 2563 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สดุ  
ที ่มท 0819.3/ว 1393  ลงวันที ่12 พฤษภาคม 2563 
3.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที ่2 หน้า 142 
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โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร จ านวน 60,000 บาท 

    

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 5 หน้า 143 

 
งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนเอกชน       

   
อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 340,000 บาท 

    

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข ประจ าป ี2562 ให้กับหมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ ่จ านวน 7 หมูบ่้าน 
2. ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที ่3 พ.ศ. 2543, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561 
3. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4  พ.ศ. 2563 ล าดับที ่1  
หน้า 31 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,666,960 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,792,460 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,792,460 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,412,460 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ข้ันสูงของอันดับหรือต าแหนง่และเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ต่าง ๆ ของกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือนจ านวน 4 อัตรา   รายละเอียดดงันี ้    
     - ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)จ านวน1 อัตรา   
     - หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบรหิารงานช่าง)จ านวน  1 อัตรา   
     - นายช่างโยธา ปง./ชง./อาวุโส จ านวน  2 อัตรา 
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2. ฐานอ านาจ หนงัสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผูอ้ านวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายการโยธา  
ตั้งจ่าย 12 เดือน    
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,188,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง
จ านวน 11 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน   
2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที ่30  
ธันวาคม 2558  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 132,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้งทั่วไปในต าแหน่งต่าง ๆ  
ของกองช่าง ตั้งจ่าย 12 เดือน 
  2. ฐานอ านาจ หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,846,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 526,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  1.1  ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคาร  ตั้งไว้  50,000.-  บาท 
      1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู่้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร        
      2.  ฐานอ านาจ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิการซื้อหรือการจา้ง  คณะกรรมการตรวจการจา้งและ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 100,000.-  บาท 
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
      2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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1.3 เงินรางวัลประจ าป ี  ตั้งไว้   100,000.-  บาท   
     1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษประจ าป ีให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าทีผ่่านการประเมินและมสีิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ        
     2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนกังานเทศบาลสามญัและ
พนักงานจ้าง ของกองช่างที่ต้องท างานในวันหยุดราชการเปน็ครั้งคราว   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2559 

   
ค่าเชา่บา้น จ านวน 216,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่างทีม่ีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
ตั้งจ่าย 12 เดือน 
2.  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงปปีัจจุบัน 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง ที่อยู่ใน
เกณฑ์ทีจ่ะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ      
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปีปจัจบุัน 

   
ค่าใชส้อย รวม 530,000 บาท 

   
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการต่าง ๆ  อาทิเช่น  
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานท าสิง่ของ  เปน็ต้น 
    -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม ้ ตัดกิ่งไม ้ ตัดหญ้า 
    -  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
    -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนงัสือ ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
การเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆส าหรับพนกังานเทศบาลสามญั และ
พนักงานจ้าง  
2. ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปปีัจจุบนั ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น  
รถกระเช้า  คอมพิวเตอร ์โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์และค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม
ทรัพยส์ินอื่น ๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล    
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

   
ค่าวัสด ุ รวม 790,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ หมกึ ดินสอปากกา ไม้บรรทัด  
ยางลบ ซอง ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยเุช่น ฟิวส ์เข็มขดัรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทย ุสื่อสาร (วิทยุมือถือ)และอื่นๆ    
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูนซเีมนต์ กระเบือ้ง สังกะส ีสว่าน เลื่อย  
ชะแลงจอบ ฯลฯ       
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562   

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียนแบตเตอรี ่ยางรถยนต ์
ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซลน ้ามันก๊าช น ้ามันเครื่อง 
ในกิจการของเทศบาลและของหน่วยงานอื่นที่เทศบาลขอรับการสนบัสนุนเครื่องจกัรกลต่าง ๆ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562   

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยาง หัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกบั
การเกษตร           
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562          

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องเมาส ์แป้นพิมพโ์ปรแกรมและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร ์ฯลฯ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562  
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งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 28,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จ านวน 28,500 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย   
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4  แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ีพร้อมใบมีด   
จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500.-  บาท (รายละเอียดการจัดซือ้จัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่43  
หน้า 20 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,532,961 บาท 

  
งบลงทุน รวม 6,232,961 บาท 

   
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,232,961 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/7 ชุมชน 
พบสุข 3 หมู่ 5 

จ านวน 346,000 บาท 

      

  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรอืพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง ครั้งที ่4  พ.ศ. 2563  
ล าดับที ่ 2 หน้า 28 

    

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 304 ถึง
สุดเขตเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เชื่อมต่อเขตต าบลหนองจะบก  
ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ 4 

จ านวน 245,000 บาท 

      

  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชา 
สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  เพิ่มเติม คร้ังที ่4  พ.ศ. 2563 ล าดับที ่4 หน้า 6 
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โครงการก่อสรา้งท่อระบายน ้า ซอย 5/3 ชุมชนแสนสขุ 1 หมู่ 7 จ านวน 445,000 บาท 

      

  1. ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 ขนาด Dia.0.40 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร  
จ านวน 14 บ่อ  ความยาวท่อระบายน ้ารวมบ่อพกั 150.00 เมตร   พร้อมติดต้ังป้ายประชา 
สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่ 8  
หน้า 8 

    
โครงการก่อสรา้งท่อระบายน ้า ซอยทางเขา้ปลายนาคาเฟ่ 
ชุมชนคนชุม 3 หมู่ 1 

จ านวน 686,961 บาท 

      

  1. ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 ขนาด Dia. 0.40 เมตรความยาวท่อระบายน ้ารวมบ่อ
พัก 145.00 เมตร บ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 14 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญก่ าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่1  
หน้า 5 

    
โครงการก่อสรา้งท่อระบายน ้า ซอยรวมมิตร 3 ชุมชนรวม
มิตรพัฒนา หมู่ 4 

จ านวน 152,000 บาท 

      

  1. ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 ขนาด Dia.0.40 เมตร บ่อพักขนาด1.00 x 1.00 เมตร 
 จ านวน 5 บ่อ  ความยาวท่อระบายน ้ารวมบ่อพัก 51.00 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญก่ าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่ 5
หน้า 6 

    
โครงการก่อสรา้งท่อระบายน ้าซอยหน้าบา้นนายรุ่ง เลาว์ด ี
พะเนาว์ ชุมชนแสนสขุ 2 หมู่ 7 

จ านวน 282,000 บาท 

      

  1. ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 3 ขนาดDia.0.40 เมตร บ่อพกัขนาด 1.00 x 1.00 เมตร  
จ านวน 9 บ่อ ความยาวท่อระบายน ้ารวมบ่อพัก 95.00 เมตร พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญก่ าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563  
ล าดับที ่ 4 หน้า 29 

    
โครงการก่อสรา้งฝายน ้าล้นหลังบา้นลุงนาค  ชุมชนลูกหลาน
ปู่คงพัฒนา หมู่ 2 

จ านวน 500,000 บาท 

      

  1. สันฝายสงู 1.00 เมตร  ผนังข้างสงู 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตรพรอ้มป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่2  
หน้า 4 
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โครงการก่อสรา้งรางและท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพบสุข 6  ชุมชนพบสขุ 1 หมู่ 5 

จ านวน 354,000 บาท 

      

  1. รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างภายใน 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  
53.00 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 0.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร   
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 บ่อ และคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบและ
รายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่7  
หน้า 7 

    
โครงการขยายเขตเสยีงตามสาย ชุมชนพบสุข 2 หมู่ 5 จ านวน 34,000 บาท 

      

  1. ติดตั้งล าโพงฮอร์น  จ านวน  4 ชุด พร้อมพาดสายสัญญาณ ความยาว 400 เมตร   
(ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563  
ล าดับที ่ 1 หน้า 26 

    
โครงการขุดลอกคลองตาเมือง  ชุมชนคนชมุ 1 หมู่ 1 จ านวน 453,000 บาท 

      

  1. งานขุดลอกคลองพร้อมปรบัแต่งคันดิน 10,500 ลบ.ม. งานลอกวัชพืช 5,250 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบและรายการประมาณการทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4  พ.ศ. 2563 ล าดับที ่1  
หน้า 4 

    
โครงการติดตั้งกระจกนูน  ซอย 9/2 , ซอย 9/3 และโค้งบ้าน
ศิริพร ชุมชนร่วมใจพัฒนาตะคองเก่า หมู่ 2 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  1. ติดตั้งกระจกนูน จ านวน 3 จุด  (ตามรูปแบบและรายการประมาณการทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญ่
ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่3  
หน้า 6 

    
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน ระบบโซลา่เซลล์ 
ถนนเถกิงพล 1 ชุมชนแสนสุข 3  หมู่ 7 

จ านวน 934,000 บาท 

      

  1. ติดตั้งเสาพร้อมดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโซล่าเซลล ์รวมทั้งหมด 39 ต้น ช่วงที่ 1  
จากประต ู4 สนามกีฬา 80 พรรษา ถึงสี่แยก จ านวน 16 ต้น ช่วงที่ 2 จากสี่แยก ถึงสามแยก
ถนนแสนสุข 1 จ านวน 23 ต้น พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   
(ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม คร้ังที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่9  
หน้า 8 
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โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard rail) และติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจากถนนบายพาสถึงทางลง
เขื่อนโพธิ์เต้ีย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา หมู่ 2 

จ านวน 111,000 บาท 

      

  1. ติดตั้งการ์ดเรล ยาว 30.00 เมตร  และติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบ จากถนนบายพาส ถึงทางลง
เข่ือนโพธ์ิเตี้ย (ตามรูปแบบและรายการประมาณการทีเ่ทศบาลต าบลปรุใหญก่ าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่ 2  
หน้า 5 

    
โครงการปรบัปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง
ไปสนามกีฬา ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ 6 

จ านวน 545,000 บาท 

      

  1. ปรับปรงุผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ปรบัปรุง 
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,741.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญก่ าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลง ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563  
ล าดับที ่ 3 หน้า 28 

    
โครงการปรบัปรุงระบบประปา  ชุมชนวิโรจน์พัฒนา หมู่ 4 จ านวน 827,000 บาท 

      

  1. ปรับปรงุโครงสร้างหลงัคาอาคารกรองน ้าและถังน ้า ปรับปรุงระบบกรองน ้า และระบบไฟฟ้า  
พร้อมติดตัง้ป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  (ตามรูปแบบและรายการประมาณการ
ที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่ 6  
หน้า 7 

    
โครงการปรบัปรุงหอกระจายข่าว (เทศบาลเกา่) ชุมชนคนชุม 2 
หมู่ 1 

จ านวน 38,000 บาท 

      

  1. ติดตั้งล าโพงฮอร์น  จ านวน  4 ชุด พร้อมพาดสายสัญญาณ ความยาว 500 เมตร   
(ตามรปูแบบและรายการประมาณการที่เทศบาลต าบลปรุใหญ่ก าหนด) 
2.  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที ่4  พ.ศ. 2563 ล าดบัที ่1หน้า 3 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจา่ยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสรา้ง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจา่ยให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสรา้ง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แกเ่อกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สร้าง  ตาม พรบ.จัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.  ฐานอ านาจ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. (กวจ.) 0405.2/ว 112 ลงวันที ่5 มีนาคม 2561   
เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง"  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์       

    
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 300,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
2.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791   
ลงวันที ่3 เมษายน 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที ่7  
สิงหาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที ่24  
กันยายน  2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที ่12  
มีนาคม  2562 ,หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที ่15  
ตุลาคม  2562 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที ่128  หน้า  119 

 
 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสรมิและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,490,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,490,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 1,490,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
โครงการด าเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมุชน (ศพค.) จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการด าเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน (ศพค.)เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่4 หน้า 148  
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โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ            
2.  ฐานอ านาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 0891.4/ว 212 ลงวันที ่13  
กุมภาพันธ์ 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน    
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 10 หน้า 149 

    
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรูใ้นการประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุม่แม่บ้านและกลุ่มองค์กรตา่ง ๆ 

จ านวน 650,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตร ีกลุ่มแมบ่้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากรค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นใน
โครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบัการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่7 หน้า 148  

    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กบั
คณะกรรมการชมุชน คณะกรรมการอ านวยการชมุชนและ
สมาชิกชุมชน 

จ านวน 550,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบั
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอ านวยการ และสมาชิกชุมชนเช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่มค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึกค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ          
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)   ล าดับที ่1 หน้า 147  
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายุต าบลปรุใหญ่ จ านวน 150,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมผูสู้งอายุต าบลปรุใหญ่ เช่น 
ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  
ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768  
ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท  
0810.6/ว 24 ลงวันที ่4 มกราคม 2561 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่2 หน้า 147      

    
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตร ี จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ   
2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  
ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่ 
29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24  
ลงวันที ่4 มกราคม 2561 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที ่3 หน้า 147 

    
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผูม้ีรายได้น้อย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มรีายได้น้อย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  
 2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
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ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว 2145 ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว24 ลงวันที ่4 มกราคม 2561    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที ่6 หน้า 148 

    
โครงการสนบัสนุนส่งเสริมหรือทบทวนการจัดท าแผนชมุชน
ต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริมหรือทบทวนการจัดท าแผนชุมชนต าบลปรุใหญ่  
เพื่อน าข้อมลูมาจัดท าเป็นแผนพฒันาท้องถ่ินเพือ่สง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและเพื่อให้สามารถพฒันาประชาคมให้มคีวามเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามนโยบายของรัฐบาลใหห้มดไปโดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่า
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2562 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที ่12 มีนาคม 2553, หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที ่15 มกราคม 2562, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที ่16 พฤษภาคม 2562   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดบัที ่1 หน้า 141  

    
โครงการให้ความรู้และสนบัสนุนการด าเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้และสนับสนนุการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ            
2.  ฐานอ านาจ พระราชบญัญัติสง่เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที ่21  
สิงหาคม 2560 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 9 หน้า 149 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสรา้งเสริมสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 

      

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติดโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา อาหาร เครือ่งดื่ม ค่าอุปกรณ์การจดัสนาม ค่าคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา ค่ากระแสไฟฟ้าค่าเครือ่งเสียงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลีย่นแปลงครั้งที ่2  พ.ศ. 2562  
ล าดับที ่1 หน้า 13  

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บา้นตา้นยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาหมูบ่้านต้านยาเสพติดโดยเบิกจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การจัดสนาม ค่าคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่7 หน้า 127   

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 250,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพระพุทธศาสนา จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเบกิจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับโครงการ   
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559  ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่3 หน้า 126  

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  1. เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นใน
โครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559   
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่4 หน้า 127  

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน า้ด าหัวผู้สูงอายุ
ต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 100,000 บาท 

      

  1.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน ้าด าหัวผู้สงูอายุต าบลปรุใหญโ่ดย
เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดเตรียมสถานที ่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่า
ป้ายโครงการค่าของรางวัลและอื่น ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกบัโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558  ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่1 หน้า 126  
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แผนงานการเกษตร 
 

 
งานส่งเสรมิการเกษตร รวม 80,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 80,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
โครงการขบัเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในต าบลปรุใหญ่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการขับเคลื่อนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในต าบลปรุ
ใหญ ่โดยเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562, หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2562 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่1 หน้า 151 
 

    
โครงการเสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพเกษตรเทศบาลต าบล
ปรุใหญ ่

จ านวน 30,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาล
ต าบลปรุใหญ ่เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าป้ายโครงการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่2 หนา้ 153 
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งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 70,000 บาท 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

    
โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว" จ านวน 20,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นทีส่ีเขียว"  
เพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่1 หน้า 121 
 

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

จ านวน 50,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร"ี เพื่อบ ารงุรกัษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ     
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560, หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที ่4 เมษายน 2562 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่1 หนา้ 86 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 19,297,725 บาท 

  
งบกลาง รวม 19,297,725 บาท 

   
งบกลาง รวม 19,297,725 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 3,343,100 บาท 

      

  1.1 ค่าช าระหนี้เงินต้นธนาคารออมสิน   ตั้งไว้  2,780,000.-  บาท 
        1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนีเ้งินต้นธนาคารออมสิน    
        2.  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ่ แห่งใหม ่  
        3.  สัญญาเงินกู ้เลขที ่80009319305 ลงวันที ่21 มนีาคม 2554    
        4.  วงเงิน เป็นเงิน  2,780,000.-บาท     
        5.  คืนภายใน มีนาคม 2564     
        6.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนสง่เสริมกจิการเทศบาล  
พ.ศ. 2552 และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที ่26 
 พฤษภาคม 2541 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  
และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
 
1.2 ค่าช าระหนี้เงินต้นก.ส.ท.  ตั้งไว้      563,100.-  บาท  
       1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนีเ้งินต้น กู้ ก.ส.ท.    
       2.  โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ,์ โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เข้าส านักงานและโครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน ์    
       3.  สัญญาเงินกู ้เลขที ่1182/189/2555 ลงวันที ่25 กันยายน 2555    
       4.  วงเงิน เป็นเงิน  563,100 บาท     
       5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
       6.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล  
พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับที ่12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที ่26  
พฤษภาคม 2541 

   
ค่าช าระดอกเบีย้ จ านวน 1,234,962 บาท 

      

  2.1 ค่าช าระหนี้ดอกเบีย้ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท  
      1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน   
       2.  โครงการกอ่สร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปรุใหญ ่แห่งใหม ่  
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      3.  สัญญาเงินกู ้เลขที ่80009319305 ลงวันที ่21 มีนาคม 2554    
      4.  วงเงิน เป็นเงิน 1,000,000.- บาท     
      5.  คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช าระทุกเดอืน    
      6.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล  
พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่12  
พ.ศ. 2550 ประกอบกับค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบกิเงิน การจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเกบ็
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
 

2.2 ค่าช าระหนี้ดอกเบีย้  ก.ส.ท. ตั้งไว้    109,300.-  บาท  
     1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ก.ส.ท.    
     2.  โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าส านักงานและโครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน ์    
     3.  สัญญาเงินกู ้เลขที ่1182/189/2555 ลงวันที ่25 กนัยายน 2555    
     4.  วงเงิน เป็นเงิน  109,300.-  บาท     
     5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
     6.  ฐานอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล  
พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่12  
พ.ศ. 2550 ประกอบกับค าสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ 252/2541 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2541 
 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 292,253 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    
2.  ในอัตรารอ้ยละ 5     
3.  ฐานอ านาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รบัสทิธิประโยชน์และมหีน้าทีต่้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม , หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  
ลงวันที ่22 มกราคม 2557 , พระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 , พระราชบญัญัต ิ
เงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561, หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  ที่ มท 0808.2/ว 1620  ลงวันที ่22 เมษายน 2562 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 14,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
2.  ในอัตรารอ้ยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทัง้ป ี   
3.  ฐานอ านาจ  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561, หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธันวาคม 2561 เรือ่ง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, หนังสือส านักงานประกันสังคม  ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/
ว 5344 ลว. 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบญัญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2561, หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลว. 19 ตุลาคม 2561  
เรื่อง  การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

   
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 30,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกจิการประปาเทศบาลต าบลปรุใหญ่    

   
เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 10,887,600 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุเทศบาลต าบลปรุใหญ่ จ านวน 12 เดือน 
2.  ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ล าดับที ่2 หน้า 150 

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,977,600 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูพ้ิการ จ านวน 12 เดือน    
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15  
กรกฎาคม 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และที่แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่4 พ.ศ. 2562    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่3 หน้า 150 

   
เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูป้่วยโรคเอดสจ์ านวน 1 ราย ๆ ละ 500.-บาท จ านวน 12 เดือนเป็น
เงิน 6,000.-บาท       
2.  ฐานอ านาจ ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198   
ลงวันที ่20 มิถุนายน 2560 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   ล าดับที ่1 หน้า 150 
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ส ารองจ่าย จ านวน 303,190 บาท 

      

  1. เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วาตภัยต่าง ๆ อุทกภัยอคัคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอื่นที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้เป็นต้น 
 2. ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที ่15  
เมษายน  2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559  
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 , 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2560  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที ่12  ธันวาคม  
 2561, หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที ่ 
4 ธันวาคม  2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว5141  
ลงวันที ่18 ธันวาคม 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ 
ว1022 ลงวันที ่31 มีนาคม  2563, หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลงวันที ่8  มิถุนายน  2563, หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว4930 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2562 
3. ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่1 หน้า 81 
 

   
รายจา่ยตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จา่ยในการจัดการจราจร จ านวน 70,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการจราจรทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง  เช่น  การทาสีตเีส้น  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลีย่มหยุดตรวจ ป้ายจราจร  กระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผงพลาสตกิใส่น ้า  เสาล้มลุก
จราจร  เสือ้จราจร  ยางชะลอความเร็วรถ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี ้ ฯลฯ 
2.  ฐานอ านาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที ่28  มิถุนายน  2562  
, หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที ่4  ตุลาคม  2539 

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 69,120 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
 2.  ในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริงในปทีี่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนทุกประเภทในปงีบประมาณที่ผ่านมา)   
 3.  ฐานอ านาจตามข้อบงัคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย   
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลปรุใหญ ่

จ านวน 230,000 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 50% ของเงิน
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  
2.  ฐานอ านาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563    
 2.  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ล าดับที ่1 หน้า 144 
  

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 839,900 บาท 

      

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน อัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรบัไม่รวมเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรบัไม่รวมเงินอุดหนุน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 42,000,000 X 2% = 839,900.-  บาท 
2.  ฐานอ านาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0819.2/ ว 1212 ลงวันที ่ 
20 เมษายน 2563 , หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
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