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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

     
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
          

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
  

1. สถานะการคลัง 
    

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

       
  
  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

          

1.1.1 เงินฝากธนาคาร                 จ านวน   31,984,633.27 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม                         จ านวน    7,110,020.00 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม         จ านวน   13,016,685.95 บาท 
  
  
  

 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท 
      

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ รวม 43,255.00 บาท 
 

       

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

   

    

2.1 รายรับจริง จ านวน  49,260,459.95  บาท ประกอบด้วย 
 

       

      

หมวดภาษีอากร จ านวน 35,833.74 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 227,467.70 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 219,583.20 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 105,400.00 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,414,529.31 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 28,257,682.00 บาท 
 

   

    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 16,934,873.00 บาท 
 

   

    

 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  45,747,036.09  บาท ประกอบด้วย 
 

       

      

งบกลาง จ านวน 15,044,579.30 บาท 
      

งบบุคลากร จ านวน 14,626,769.50 บาท 
      

งบด าเนินงาน จ านวน 8,596,279.35 บาท 
      

งบลงทุน จ านวน 5,755,227.94 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,704,180.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท 
 

   

    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 16,934,873.00 บาท 
 

   

    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 4,991,314.37 บาท 
 

   

    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 

       

    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

    

  

3. งบเฉพาะการ 
  

 

        

    

ประเภทกิจการประปา กิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา 
      

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        

รายรับจริง จ านวน 533,978.24 บาท 
        

รายจ่ายจริง จ านวน 394,251.60 บาท 
        

กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 
        

ยืมเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
        

ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 
        

เงินสะสม จ านวน 411,191.97 บาท 
        

ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 211,525.22 บาท 
        

เงินฝากธนาคาร จ านวน 1,268,131.06 บาท 
        

ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
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รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 35,833.74 256,000.00 270,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 227,467.70 78,000.00 269,000.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 219,583.20 209,000.00 239,000.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 105,400.00 52,000.00 108,000.00 
  

หมวดรายได้จากทุน 0.00 4,000.00 4,000.00 
  

รวมรายได้จัดเก็บเอง 588,284.64 599,000.00 890,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 20,414,529.31 22,901,000.00 24,310,000.00 
  

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,414,529.31 22,901,000.00 24,310,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,257,682.00 30,000,000.00 30,000,000.00 
  

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

28,257,682.00 30,000,000.00 30,000,000.00 

รวม 49,260,459.95 53,500,000.00 55,200,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
 
 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
        

1. รายรับ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
  

2. รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 15,044,579.30 16,257,200.00 16,919,600.00 
  

งบบุคลากร 14,626,769.50 17,062,800.00 18,922,600.00 
  

งบด าเนินงาน 8,596,279.35 11,728,100.00 11,696,900.00 
  

งบลงทุน 5,755,227.94 6,074,900.00 5,532,900.00 
  

งบเงินอุดหนุน 1,704,180.00 2,352,000.00 2,128,000.00 
  

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 25,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,747,036.09 53,500,000.00 55,200,000.00 
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        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

สรุปค่าใช้จ่ายประจ าตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน 

1.1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 9,061,000.00 บาท 
1.2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 132,000.00 บาท 
1.3. เงินประจ าต าแหน่ง 336,000.00 บาท 

 รวม 9,529,000.00 บาท 
2. เงินค่าจ้าง 

2.1. ค่าจ้างชั่วคราว 4,349,000.00 บาท 
2.2. เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 252,000.00 บาท 
 รวม 4,601,000.00 บาท 

3. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
3.1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 80,000.00 บาท 
3.2. เงินค่าเช่าบ้าน 480,000.00 บาท 
3.3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 บาท 
3.4. เงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000.00 บาท 
3.5. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 756,000.00 บาท 
3.6. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  799,000.00 บาท 
 รวม 2,325,000.00 บาท 

 รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) + (2) + (3) รวมทั้งสิ้น 16,455,000.00 บาท 
4. การค านวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนฯ  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

4.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด 

ภาระค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ =
ค่าใช้จ่ายรวม × 100

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ. ศ. 2565
 

 

คิดเป็นร้อยละ =
16,455,000×100

55,200,000
= 29.81  

 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

 
 

 

 

  

ส่วนท่ี 2 

เทศบญัญติั 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 
เทศบาลต าบลครบรีุใต้ 

อ าเภอครบรีุ จงัหวดันครราชสีมา 
    

 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,290,400 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,730,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,963,100 

  แผนงานสาธารณสุข 1,055,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 816,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 356,700 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 616,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 450,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,485,800 

  แผนงานการเกษตร 1,516,300 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,919,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,200,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลครบรุีใต้ 

อ าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา 

 
  

         แผนงานงบกลาง 
  

             งาน 
งบกลาง รวม    

 งบ   

       

   งบกลาง 16,919,600 16,919,600 
       งบกลาง 16,919,600 16,919,600 
    

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     

                งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานควบคุม
ภายใน  
และการ

ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 
 

  
    

  
 
งบ 

    

งบบุคลากร 6,930,800 651,000 2,741,000 622,000 10,944,800 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,800 0 0 0 2,624,800 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,306,000 651,000 2,741,000 622,000 8,320,000 

งบด าเนินงาน 1,431,000 150,000 1,623,000 61,000 3,265,000 

    ค่าตอบแทน 190,000 120,000 338,000 21,000 669,000 

    ค่าใช้สอย 991,000 30,000 173,000 30,000 1,224,000 

    ค่าวัสด ุ 250,000 0 405,000 10,000 665,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 707,000 0 707,000 

งบลงทุน 26,300 26,300 0 0 52,600 

    ค่าครุภัณฑ์ 26,300 26,300 0 0 52,600 

งบเงินอุดหนุน 28,000 0 0 0 28,000 

    เงินอุดหนุน 28,000 0 0 0 28,000 

 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

     งาน งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

งานจราจร รวม งบ   

    

งบบคุลากร 1,096,000 0 1,096,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,096,000 0 1,096,000 

งบด าเนินงาน 1,550,000 60,000 1,610,000 

    ค่าตอบแทน 168,000 0 168,000 

    ค่าใช้สอย 912,000 30,000 942,000 

    ค่าวัสด ุ 470,000 30,000 500,000 

งบลงทุน 24,300 0 24,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 24,300 0 24,300 

 
แผนงานการศึกษา 

 
            งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา 
รวม งบ 

  
    

งบบุคลากร 1,133,000 2,407,800 3,540,800 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,133,000 2,407,800 3,540,800 

งบด าเนินงาน 383,000 2,886,900 3,269,900 

    ค่าตอบแทน 108,000 170,000 278,000 

    ค่าใช้สอย 100,000 1,471,300 1,571,300 

    ค่าวัสด ุ 175,000 1,245,600 1,420,600 

งบลงทุน 52,400 0 52,400 

    ค่าครุภัณฑ์ 52,400 0 52,400 

งบเงินอุดหนุน 0 2,100,000 2,100,000 

    เงินอุดหนุน 0 2,100,000 2,100,000 
 
 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

แผนงานสาธารณสุข 

           งาน งานบริการ
สาธารณสุขและ  

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม   

  
     
 งบ     

 
งบบุคลากร 295,000 295,000 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 295,000 295,000 
 งบด าเนินงาน 760,000 760,000 
     ค่าตอบแทน 25,000 25,000 
     ค่าใช้สอย 505,000 505,000 
     ค่าวัสด ุ 230,000 230,000 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
             งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม  

  
    

งบ     

งบบุคลากร 467,000 0 467,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 467,000 0 467,000 

งบด าเนินงาน 203,500 120,000 323,500 

    ค่าตอบแทน 40,500 0 40,500 

    ค่าใช้สอย 143,000 120,000 263,000 

    ค่าวัสด ุ 20,000 0 20,000 

งบลงทุน 26,300 0 26,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 26,300 0 26,300 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

           งาน 
งานสวนสาธารณะ รวม  งบ 

  
     
 

งบลงทุน 356,700 356,700 
     ค่าครุภัณฑ์ 356,700 356,700 
  

 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

           งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม  งบ 
  

     
 

งบบุคลากร 479,000 479,000 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 479,000 479,000 
 งบด าเนินงาน 137,000 137,000 
     ค่าตอบแทน 77,000 77,000 
     ค่าใช้สอย 60,000 60,000 
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

             งาน งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ 
  
    

งบด าเนินงาน 230,000 220,000 450,000 

    ค่าใช้สอย 230,000 220,000 450,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

            งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม  

  
    

งบ     

งบบุคลากร 862,000 515,000 1,377,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 862,000 515,000 1,377,000 

งบด าเนินงาน 545,500 963,000 1,508,500 

    ค่าตอบแทน 208,500 113,000 321,500 

    ค่าใช้สอย 256,000 450,000 706,000 

    ค่าวัสด ุ 80,000 400,000 480,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 0 1,000 

งบลงทุน 95,500 4,504,800 4,600,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 95,500 665,000 760,500 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,839,800 3,839,800 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

แผนงานการเกษตร 
 

            งาน งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม งบ 
  
    

งบบุคลากร 723,000 0 723,000 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 723,000 0 723,000 

งบด าเนินงาน 208,000 165,000 373,000 

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000 

    ค่าใช้สอย 128,000 165,000 293,000 

    ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000 

งบลงทุน 26,300 394,000 420,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 26,300 0 26,300 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 394,000 394,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตามความ  

ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตรา      
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา 
  ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 55,920,000 บาท 
  

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 55,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

 

 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,290,400 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,730,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,963,100 

  แผนงานสาธารณสุข 1,055,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 816,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 356,700 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 616,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 450,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,485,800 

  แผนงานการเกษตร 1,516,300 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,919,600 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,200,000 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 720,000 บาท ดังนี้  
 

 
  

งบ ยอดรวม 

งบด าเนินงาน 648,800 

งบลงทุน 71,200 

รวมรายจ่าย 720,000 
 

 
  

  

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
        

    

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

  

      

  

      

                   .......................................... 
      (นายสมชาติ เดชดอน) 

      

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 
 
 

เห็นชอบ   

        

        

                   ..........................................   

(นายวิจิตร กิจวิรัตน์)   

ต าแหน่ง นายอ าเภอครบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

          
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    131,919.13        1,245.00  0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่     95,646.00      12,902.59  0.00 100.00 % 13,000.00 

     ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 18,062.15 250,000.00 0.00 % 
     

250,000.00  
     ภาษีป้าย       4,484.00        3,624.00        6,000.00  0.00 %         6,000.00  

     ภาษีอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร   232,049.13      35,833.74    256,000.00      
     

270,000.00  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 0.00 2,648.10 3,000.00 0.00 %         3,000.00  

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00       1,000.00  0.00 %         1,000.00  
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     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร         646.00        1,999.00        3,000.00  0.00 %         3,000.00  

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์         510.00          720.00        1,000.00  0.00 %         1,000.00  
     ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100.00 %  10,000.00  

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 %         2,000.00  

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,010.00 1,000.00       2,000.00  0.00 %         2,000.00  

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00       2,000.00  0.00 %         2,000.00  

     ค่าปรับการผิดสัญญา 144,657.50 133,290.60     10,000.00  1,250.00 % 
     

135,000.00  

     ค่าปรับอ่ืน ๆ 49,500.00 46,500.00       1,000.00  4,900.00 % 
       

50,000.00  
     ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 %         2,000.00  

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  46,200.00   40,000.00   50,000.00  -20.00 %  40,000.00  

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00       1,000.00  0.00 %         1,000.00  

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00       1,000.00  0.00 %         1,000.00  

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 
       

10,000.00  
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     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร         439.00          900.00        1,000.00  100.00 %         2,000.00  

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         520.00          370.00        1,000.00  0.00 %         1,000.00  

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 20.00 40.00       1,000.00  0.00 %         1,000.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   243,502.50    227,467.70      78,000.00      
     

269,000.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00 

     ดอกเบี้ย    196,739.22     219,583.20     208,000.00  13.46 % 236,000.00 

     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 0.00 0.00       1,000.00  0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน   196,739.22    219,583.20    209,000.00      
     

239,000.00  

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง     77,000.00     104,700.00      50,000.00  100.00 % 100,000.00 

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  480.00   700.00   2,000.00  0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  77,480.00   105,400.00   52,000.00      108,000.00 
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     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  2,405.00  0.00  3,000.00  0.00 % 3,000.00 

0.00 0.00  1,000.00  0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน  2,405.00  0.00  4,000.00      4,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต ์ 657,444.02 656,080.70  750,000.00  10.00 % 825,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  9,726,693.86   9,036,553.85  
 

10,000,000.00  
5.54 % 10,554,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  3,390,665.26   3,414,608.18   3,900,000.00  0.00 % 3,900,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ  184,697.79   197,595.87   200,000.00  20.00 % 240,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต  6,819,884.27   5,961,632.96   6,900,000.00  5.80 % 7,300,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่  96,003.50   93,764.54   100,000.00  50.00 % 150,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  60,089.63   52,897.21   100,000.00  0.00 % 100,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  901,399.00   1,001,396.00   950,000.00  30.53 % 1,240,000.00 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00  1,000.00  0.00 % 1,000.00 

21,836,877.33 20,414,529.31 
 

22,901,000.00  
    24,310,000.00 
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนทั่วไป 27,292,131.00 28,257,682.00 
 

30,000,000.00  
0.00 % 30,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
27,292,131.00  

 
28,257,682.00  

 
30,000,000.00  

    30,000,000.00 

รวมทุกหมวด 
 

49,881,184.18  
 

49,260,495.95  
 

53,500,000.00  
    55,200,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  55,200,000  บาท แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

1. หมวดภาษีอากร  รวม 270,000 บาท 
 1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 13,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ ตามจ านวนรายที่
ประเมินการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 
พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 1.2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 250,000 บาท 

 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น
การค านวณตามจ านวนรายที่ประเมินการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดเก็บตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 

1.3  ภาษีป้าย จ านวน 6,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมาและตามจ านวน
รายที่ประเมินการช าระภาษีป้าย ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 

1.4 ภาษีอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายไดจ้ากการจัดเก็บภาษีอ่ืน ๆ ทีไ่ม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 269,000 บาท 
 2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 

2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จ านวน 2,000 บาท 
ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายไดจ้ากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
  จ านวน 1,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ซ่ึงเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติฯ เรื่ องสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554  
 2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000 บาท 

 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เป็นรายได้จากค่าตรวจแบบแปลน ฯลฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

2.6 ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 จ านวน 10,000 บาท 

 ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการจัดเตรียมเพ่ือรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง 

2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จ านวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ตาม
เทศบัญญัตฯิ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2554 

2.8 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้า
ประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น 
  2.9 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก
ตามพระราชบัญญัติค่าปรับทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้แบ่งตามมาตรา 146 โดยจัดแบ่งให้
เทศบาลร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าปรับ และเทศบาลได้รับตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ แบบหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ. 
2544 
 2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 135,000 บาท 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็น
รายได้จากการปรับกรณีคู่สัญญากับเทศบาลปฏิบัติผิดสัญญาซื้อหรือจ้างที่ท าไว้กับเทศบาล 
 2.11 ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 50,000 บาท 
  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็น
รายได้จากค่าใบอนุญาตที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น 

2.12 ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 2,000 บาท 
  ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 2.13 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  จ านวน 40,000 บาท 
   ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้
จากค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 2.14 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหาร ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติฯ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2554 
 2.15 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้ค่าใบอนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามเทศบัญญัติฯ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554 
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2.16 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 10,000 บาท 
  ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 
 2.17 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการขออนุญาตปลูก
สร้างอาคาร ฯลฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
 2.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้ เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้
จากค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 
2493 
 2.19 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตที่ไม่เข้า
ประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น (ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล) 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 239,000 บาท 
 3.1 ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากค่าเช่าหรือบริการ เช่น ค่าเช่าสถานที่ห้องประชุม ค่าเช่า
สถานที่อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ 

3.2 ดอกเบี้ย จ านวน 236,000 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ รวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
 3.3 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภท
หนึ่งข้างต้น 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 108,000 บาท 
 4.1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 100,000 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา เป็นรายได้จากค่า
ขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

4.2 ค่าเขียนแบบแปลน จ านวน 5,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพื่อตั้งรับเป็นรายได้จากค่าเขียนแบบแปลนเกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร 
อ่ืน ๆ 

4.3 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้ เพื่อตั้งรับเป็นรายได้จากค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น ขอคัดส าเนาและ
ถ่ายเอกสารที่ดิน ฯลฯ 
 4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 2,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็น
รายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น 
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5. หมวดรายได้จากทุน รวม 4,000 บาท 
 5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 3,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของเทศบาลที่ช ารุดฯ 
 5.2 รายได้จากทุนอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภท
หนึ่งข้างต้น 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,310,000 บาท 
6.1 ภาษีรถยนต์ จ านวน 825,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับเป็น
รายได้ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,554,000 บาท 
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่

รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,900,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 

6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 240,000 บาท 
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่

รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 
6.5 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 7,300,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล  

6.6 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 150,000 บาท 
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่

รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 
6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 

6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน 1,240,000 บาท 
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่

รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล 
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6.9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภท

หนึ่งข้างต้น 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 30,000,000 บาท
 7.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
  จ านวน 30,000,000 บาท 
 ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากค านวณไว้เพ่ือตั้งรับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลอุดหนุน  
ให้เทศบาล ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า ดังนี้ 

- เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน

การสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
- เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
- เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
- เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพความพิการ  
- เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

        
                 รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      190,094.00       179,826.00       232,100.00  -13.83 %     200,000.00  
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         8,300.00          7,800.00        10,000.00  0 %       10,000.00  
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0      160,000.00  -100 %  0  
    เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา        50,000.00  0       50,000.00  0 %       50,000.00  

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   

9,822,000.00  
 10,125,700.00  

 
11,192,400.00  

3.02 %  11,530,800.00  

    เบี้ยยังชีพความพิการ 
   

2,448,800.00  
   

2,554,400.00  
   

2,714,400.00  
7.6 %   2,920,800.00  

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      152,000.00       142,500.00       180,000.00  0 %     180,000.00  
    ส ารองจ่าย         992,347.00     -30.76 %     902,025.00  
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1,410,280.00  1,302,795.00  

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 %     756,000.00  

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0       30,000.00  -83.33 %        5,000.00  
      ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  32,540.00         36,211.30        37,800.00  -7.14 %       35,100.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 172,440.00      177,795.00       177,705.00  -4.41 %     169,875.00  

      
เงนิสมทบการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลครบุรีใต้ 

160,000.00      160,000.00  0 100 %     160,000.00  

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

410,000.00 456,000.00 705,000.00 -100 % 0 

รวมงบกลาง 
 

14,856,454.00  
 

14,832,579.30  
 

16,792,200.00  
     16,919,600.00  

รวมงบกลาง 
 

14,856,454.00  
 

14,832,579.30  
 

16,792,200.00  
     16,919,600.00  

รวมงบกลาง 
 

14,856,454.00  
 

14,832,579.30  
 

16,792,200.00  
     16,919,600.00  

รวมแผนงานงบกลาง 
 

14,856,454.00  
 

14,832,579.30  
 

16,792,200.00  
     16,919,600.00  

แผนงานบริหารงานทั่วไป             
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งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      695,520.00       695,520.00       623,600.00  11.55 %     695,600.00  

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก      120,000.00       120,000.00       105,000.00  14.29 %     120,000.00  

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      120,000.00       120,000.00       105,000.00  14.29 %     120,000.00  

    
เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

     198,720.00       198,720.00       198,800.00  0 %     198,800.00  

    
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
1,490,400.00  

   
1,490,400.00  

   
1,304,400.00  

14.26 %   1,490,400.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   2,624,640.00    2,624,640.00  
  

2,336,800.00  
     2,624,800.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   

1,850,760.00  
   

2,149,039.00  
   

3,947,500.00  
-26 %   2,921,000.00  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 26,369.00      108,000.00  -22.22 %       84,000.00  
    เงินประจ าต าแหน่ง        90,000.00       114,485.00       210,000.00  -20 %     168,000.00  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   

1,294,963.00  
   

1,305,240.00  
   

2,019,200.00  
-47.45 %   1,061,000.00  
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    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        70,557.00         69,000.00        99,000.00  -27.27 %       72,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   3,306,280.00    3,664,133.00  
  

6,383,700.00  
     4,306,000.00  

รวมงบบุคลากร   5,930,920.00    6,288,773.00  
  

8,720,500.00  
     6,930,800.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0      930,000.00  -88.17 %     110,000.00  

    ค่าเบี้ยประชุม 0 0       20,000.00  -100 %  0  
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0       20,000.00  -100 %  0  
    ค่าเช่าบ้าน      133,100.00       194,500.00       312,000.00  -80.77 %       60,000.00  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        16,200.00         14,100.00        45,000.00  -100 % 0 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %       20,000.00  

รวมค่าตอบแทน 
     

149,300.00  
     

208,600.00  
  

1,327,000.00  
        190,000.00  

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        33,812.00       129,128.75       260,000.00  -50 %     130,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 
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   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      ค่าจ้างท่ีปรึกษา 0 0 0 100 %       25,000.00  

      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป      253,800.00       393,300.00       550,000.00  -100 %  0  

      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     216,000.00  

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        21,460.00         10,800.00        50,000.00  0 %       50,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล/ค่าพวงมาลัยและช่อ
ดอกไม้ 

        2,450.00  0       10,000.00  -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

     222,602.00         46,631.00       114,600.00  -82.55 %       20,000.00  

      
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0      224,900.00  -91.11 %       20,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       20,000.00  

      โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 %       10,000.00  

      โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 0 0 0 100 %       20,000.00  
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โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รวมคะแนน) ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 41,400.00 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนทักษะและศึกษาดู
งาน 

0 0 0 100 %  350,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        14,114.00       177,480.00       220,000.00  -40.91 %     130,000.00  

รวมค่าใช้สอย 
     

548,238.00  
     

757,339.75  
  

1,470,900.00  
        991,000.00  

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน        84,018.00       146,771.00       170,000.00  -29.41 %     120,000.00  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         6,007.10         31,100.00        10,000.00  200 %       30,000.00  
    วัสดุงานบ้านงานครัว        59,996.00         34,780.00        50,000.00  0 %       50,000.00  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        16,643.36         43,200.00  0 100 %       10,000.00  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      258,329.00       270,835.00       350,000.00  -100 % 0 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 %       30,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    วัสดุคอมพิวเตอร์            550.00  0       20,000.00  -50 %       10,000.00  

รวมค่าวัสดุ 
     

425,543.46  
     

526,686.00  
    600,000.00          250,000.00  

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า      422,225.13       399,884.90       520,000.00  -100 % 0 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล        28,312.00         34,202.00        35,000.00  -100 % 0 
    ค่าบริการโทรศัพท์        23,630.88         28,352.02        35,000.00  -100 % 0 
    ค่าบริการไปรษณีย์         3,642.30         22,528.05          5,000.00  -100 % 0 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        41,153.27         41,088.00        70,000.00  -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 
     

518,963.58  
     

526,054.97  
    665,000.00      0 

รวมงบด าเนินงาน   1,642,045.04    2,018,680.72  
  

4,062,900.00  
     1,431,000.00  

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน        10,000.00          6,000.00          6,000.00  -100 % 0 

      จัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับสภาเทศบาล 0        60,000.00  0 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 0        17,000.00  0 0 % 0 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขกพร้อมเก้าอ้ี        16,400.00  0 0 0 % 0 

      
จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 160*70*76 เซนติเมตร 
พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผู้บริหาร 

0 0       55,600.00  -100 % 0 

      
จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 160*70*76 เซนติเมตร 
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติ 

0 0       27,800.00  -100 % 0 

      
จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 160*75*76 เซนติเมตร 
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร 

0 0       19,500.00  -100 % 0 

      
จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 160*75*76 เซนติเมตร 
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติ 

0 0       19,500.00  -100 % 0 

      จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร        12,000.00  0 0 0 % 0 

      จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0 0       23,000.00  -100 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      จัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาลและอุปกรณ์ (ปั๊มซับเมอร์ส) 0        82,400.00        82,400.00  -100 % 0 

      จัดซื้อปั๊มแรงดัน 0 0       30,000.00  -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง 
(อาคารอเนกประสงค์ประจ าต าบลครบุรีใต้) 

0 297,888.00 0 0 % 0 

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
จัดซื้อระบบขยายเสียงส าหรับการประชุมและการ
สัมมนาพร้อมติดตั้ง (ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้) 

0        67,000.00  0 0 % 0 

      จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง 0      125,000.00  0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก        21,000.00         43,800.00  0 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด        28,800.00  0 0 100 %       26,300.00  

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

        4,300.00  4,200.00 8,600.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        20,260.00         24,350.00        50,000.00  -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 
     

112,760.00  
     

727,638.00  
    322,400.00           26,300.00  

รวมงบลงทุน 
     

112,760.00  
     

727,638.00  
    322,400.00           26,300.00  

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      อุดหนุนเทศบาลต าบลแชะ 0 0 0 100 %       13,000.00  
      อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 0 10,000.00 0 0 % 0 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสระว่านพระยา 0 0       17,000.00  -100 % 0 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอครบุรี        15,000.00         15,000.00        15,000.00  0 %       15,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมเงินอุดหนุน       15,000.00        25,000.00  
      

32,000.00  
         28,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน       15,000.00        25,000.00  
      

32,000.00  
         28,000.00  

  งบรายจ่ายอ่ืน             

  รายจ่ายอ่ืน             

    รายจ่ายอื่น             

      ค่าจ้างท่ีปรึกษาหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก 0        20,000.00        25,000.00  -100 % 0 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0       20,000.00  
      

25,000.00  
    0 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0       20,000.00  
      

25,000.00  
    0 

รวมงานบริหารทั่วไป   7,700,725.04    9,080,091.72  
 

13,162,800.00  
     8,416,100.00  

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     370,000.00  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %     281,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0         651,000.00  
รวมงบบุคลากร 0 0 0         651,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 %       55,000.00  

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 %       60,000.00  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0         120,000.00  
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 %        5,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

      
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0          30,000.00  
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0         150,000.00  

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 0 0 100 %       26,300.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0          26,300.00  
รวมงบลงทุน 0 0 0          26,300.00  

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0         827,300.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   

1,331,040.00  
   

1,405,020.00  
0 100 %   1,951,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %       48,000.00  
    เงินประจ าต าแหน่ง        42,000.00         42,000.00  0 100 %       42,000.00  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      611,760.00       562,710.00  0 100 %     676,000.00  
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        31,260.00         18,362.50  0 100 %       24,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   2,016,060.00    2,028,092.50  0      2,741,000.00  

รวมงบบุคลากร   2,016,060.00    2,028,092.50  0      2,741,000.00  
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0      247,950.00  0 100 %     280,000.00  

    ค่าเช่าบ้าน        78,000.00         78,000.00  0 100 %       48,000.00  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        10,640.00         15,670.00  0 -100 % 0 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %       10,000.00  

รวมค่าตอบแทน       88,640.00  
     

341,620.00  
0         338,000.00  

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         5,917.51  0       10,000.00  0 %       10,000.00  
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0       72,000.00  -100 %  0  

      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     108,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

       40,710.00         14,800.00        50,000.00  -80 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

      
โครงการออกหน่วยบริการเพื่อรับช าระภาษีภายใน
ต าบล 

0 0         5,000.00  0 %        5,000.00  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม        12,400.00          9,600.00        30,000.00  66.67 %       30,000.00  
รวมค่าใช้สอย       59,027.51        24,400.00      167,000.00          173,000.00  

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน        11,545.00         45,625.00        90,000.00  -11.11 %       80,000.00  
    วัสดุงานบ้านงานครัว         1,808.00  0 0 100 %       10,000.00  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 %       10,000.00  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 %     300,000.00  
    วัสดุคอมพิวเตอร์            390.00          2,730.00        10,000.00  -50 %        5,000.00  

รวมค่าวัสดุ       13,743.00        48,355.00      100,000.00          405,000.00  

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 100 %     500,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 0 100 %       45,000.00  
    ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 %       42,000.00  

    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 20,000.00 100 %       40,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 %       70,000.00  

    ค่าเช่าพื้นทีเ่ว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 %       10,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000.00         707,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

161,410.51  
     

414,375.00  
    287,000.00       1,623,000.00  

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน         5,000.00  0 0 0 % 0 

      จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ระดับ 3-6 0         3,800.00  0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,200.00 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network   

0         8,800.00  0 0 % 0 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมค่าครุภัณฑ์ 
        

5,000.00  
      16,800.00  0     0 

รวมงบลงทุน 
        

5,000.00  
      16,800.00  0     0 

รวมงานบริหารงานคลัง   2,182,470.51    2,459,267.50      287,000.00           4,364,000  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     380,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %     242,000.00  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0         622,000.00  

รวมงบบุคลากร 0 0 0         622,000.00  
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 %       21,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0          21,000.00  
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 %        5,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0          30,000.00  
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 %       10,000.00  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0          10,000.00  
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0          61,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0         683,000.00  

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  9,883,195.55  
 

11,539,359.22  
 

13,449,800.00  
     14,290,400.00  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             

  งบบุคลากร             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      200,940.00       214,500.00  235,000.00 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      450,000.00       540,000.00  648,000.00 -100 % 0 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        50,000.00         60,000.00  72,000.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     

700,940.00  
     

814,500.00  
    955,000.00      0 

รวมงบบุคลากร 
     

700,940.00  
     

814,500.00  
    955,000.00      0 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 32,500.00 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน        25,100.00         28,000.00  42,000.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน       25,100.00        28,000.00  
      

74,500.00  
    0 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 430.00 48,745.00 30,000.00 -100 % 0 

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

7,640.00 0 60,000.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      135,730.90         77,870.00       200,000.00  -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 
     

143,800.90  
     

126,615.00  
    290,000.00      0 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน         9,535.00  0       10,000.00  -100 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        26,851.65  14,747.00 100,000.00 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง      131,332.00  718,289.08 300,000.00 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 83,300.36 63,420.00 100,000.00 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,193.00 5,360.00 20,000.00 -100 % 0 
    วัสดุการเกษตร 0 0       20,000.00  -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0 14,400.00 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 
     

259,212.01  
     

816,216.08  
    550,000.00      0 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 33,604.69 10,800.17 50,000.00 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,604.69 10,800.17 50,000.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 461,717.60 981,631.25 964,500.00     0 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง        19,000.00  19,000.00 0 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 13,000.00        20,000.00  0 0 % 0 

      จัดซื้อถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 10,000.00 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โรงงาน             

      จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก 10,000.00 0 0 0 % 0 

      จัดซื้อสว่านโรตารี่ เจาะกระแทก   10,000.00 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             

      จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 26,900.00 0 0 0 % 0 

      จัดซื้อหัวจ่ายน้ าอลูมิเนียม   6,400.00 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 36,320.00 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 
     

131,620.00  
      39,000.00  0     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)        25,000.00  0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       25,000.00  0 0     0 

รวมงบลงทุน 
     

156,620.00  
      39,000.00  0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   1,319,277.60    1,835,131.25  
  

1,919,500.00  
    0 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     256,000.00  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %     756,000.00  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %       84,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0      1,096,000.00  

รวมงบบคุลากร 0 0 0      1,096,000.00  

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       42,000.00         16,800.00        60,000.00  100 %     120,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 %       48,000.00  

รวมค่าตอบแทน       42,000.00        16,800.00  
      

60,000.00  
        168,000.00  

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 %       30,000.00  

      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0      432,000.00  -100 %  0  

      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     540,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       50,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 20,000.00 0 %       20,000.00  

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
และเสริมสร้างวินัยจราจร 

0 0 30,000.00 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 5,000.00 6,000.00 0 %        6,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

5,000.00 0 6,000.00 0 %        6,000.00  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 %     250,000.00  
รวมค่าใช้สอย 10,000.00 5,000.00 494,000.00         912,000.00  

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 %       10,000.00  
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 %     100,000.00  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 %       10,000.00  
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 %     200,000.00  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 %       30,000.00  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 %       20,000.00  
    วัสดุการเกษตร 5,049.95 9,516.00 0 100 %       20,000.00  
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 14,000.00 20,000.00 50 %       30,000.00  
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 65,000.00 20,000.00 50 %       30,000.00  
    วัสดุอื่น 0 0 20,000.00 0 %       20,000.00  

รวมค่าวัสดุ 
        

5,049.95  
      88,516.00  

      
60,000.00  

        470,000.00  

รวมงบด าเนินงาน       57,049.95  
     

110,316.00  
    614,000.00       1,550,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      จัดซื้อเรือไฟเบอร์ ท้องแบน (หัวเปิด) 0 120,000.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร             
      จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 100 %       20,000.00  
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง 0 125,000.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 100 %        4,300.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 
     

245,000.00  
0          24,300.00  

รวมงบลงทุน 0 
     

245,000.00  
0          24,300.00  

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       57,049.95  
     

355,316.00  
    614,000.00       2,670,300.00  

งานจราจร             

  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
และเสริมสร้างวินัยจราจร 

0 0 0 100 %       30,000.00  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0          30,000.00  
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุจราจร 0 0 0 100 %       30,000.00  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0          30,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0          60,000.00  

รวมงานจราจร 0 0 0          60,000.00  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน   1,376,327.55    2,190,447.25  
  

2,533,500.00  
     2,730,300.00  

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   

1,878,000.00  
   

1,998,900.00  
   

2,043,300.00  
-46.61 %   1,091,000.00  

    เงินประจ าต าแหน่ง        42,000.00         42,000.00       176,400.00  -76.19 %       42,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    เงินวิทยฐานะ        84,000.00         84,000.00       218,400.00  -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      540,000.00       540,000.00       720,600.00  -100 % 0 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        60,000.00         60,000.00        60,000.00  -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   2,604,000.00    2,724,900.00  
  

3,218,700.00  
     1,133,000.00  

รวมงบบุคลากร   2,604,000.00    2,724,900.00  
  

3,218,700.00  
     1,133,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0       90,000.00  -44.44 % 50,000.00 

    ค่าเช่าบ้าน        36,000.00         36,000.00        48,000.00  0 %       48,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         3,970.00  19,070.00       45,000.00  -100 % 0 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %       10,000.00  

รวมค่าตอบแทน       39,970.00        55,070.00      183,000.00      108,000.00 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         2,600.00          1,400.00        40,000.00  -50 %       20,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป        37,500.00  0.00 0 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

       76,832.00         46,444.00       120,000.00  -91.67 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

      
โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี และแผน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

       25,200.00  0       30,000.00  -100 % 0 

      โครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก 0 0       20,000.00  -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท างานช่วงปิดภาค
เรียน 

       50,000.00  0       50,000.00  0 %       50,000.00  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม         6,150.00          1,900.00        10,000.00  0 %       10,000.00  
รวมค่าใช้สอย 198,282.00 49,744.00 270,000.00         100,000.00  

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน        41,603.00         61,256.00        70,000.00  0 %       70,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0         2,180.00        10,000.00  0 %       10,000.00  

    วัสดุงานบ้านงานครัว        59,785.00         49,773.00        70,000.00  -28.57 %       50,000.00  
    วัสดุก่อสร้าง        24,545.57         69,605.53        40,000.00  0 %       40,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0         1,300.00          5,000.00  0 %        5,000.00  

รวมค่าวัสดุ 
     

125,933.57  
     

184,114.53  
    195,000.00          175,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

364,185.57  
     

288,928.53  
    648,000.00          383,000.00  

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง        42,000.00  0 0 0 % 0 
      จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 0 0 100 %       11,800.00  
      จัดซื้อถังน้ าบนดิน 0 92,000.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร             
      จัดซื้อปั๊มน้ า 0 16,000.00 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
จัดซื้อชุดล าโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ พร้อม
ไมโครโฟนไร้สาย 

0         6,999.94  0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             

      จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล แบบอินฟาเรด 9,600.00 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0 0 0 100 %        7,500.00  

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 0 0 100 %       28,800.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

   รายจา่ยจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300.00 0 0 100 %        4,300.00  

รวมค่าครุภัณฑ์       55,900.00  
     

114,999.94  
0          52,400.00  

รวมงบลงทุน       55,900.00  
     

114,999.94  
0          52,400.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   3,024,085.57    3,128,828.47  
  

3,866,700.00  
     1,568,400.00  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %   1,455,000.00  

    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 %     134,400.00  

    เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 %     218,400.00  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %     540,000.00  

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %       60,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0      2,407,800.00  

รวมงบบุคลากร 0 0 0      2,407,800.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 150,000.00 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %       20,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     170,000.00 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      206,371.00       112,436.00       180,000.00  0 %     180,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       20,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       20,000.00  

      โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์         9,700.00  3,750.00       10,000.00  0 %       10,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย         4,132.00  4,424.00         5,000.00  0 %        5,000.00  

      โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ        10,000.00         10,000.00        10,000.00  0 %       10,000.00  
      โครงการวันเด็กแห่งชาติ        10,000.00         10,000.00        10,000.00  0 %       10,000.00  
      โครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 %       20,000.00  

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      888,130.00       895,620.00  0 0 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

0 0      255,000.00  0 %     255,000.00  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

0 0      169,500.00  0 %     169,500.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

0 0      735,000.00  5.01 %     771,800.00  

รวมค่าใช้สอย 1,128,333.00 1,036,230.00 1,374,500.00      1,471,300.00  
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 %   1,245,600.00  

    ค่าอาหารเสริม (นม) 924,722.00 879,693.84 
   

1,245,600.00  
-100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 
     

924,722.00  
     

879,693.84  
  

1,245,600.00  
     1,245,600.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมงบด าเนินงาน   2,053,055.00    1,915,923.84  
  

2,620,100.00  
     2,886,900.00  

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

   
1,883,760.00  

   
1,679,180.00  

   
2,000,000.00  

5 %   2,100,000.00  

รวมเงินอุดหนุน   1,883,760.00    1,679,180.00  
  

2,000,000.00  
     2,100,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน   1,883,760.00    1,679,180.00  
  

2,000,000.00  
     2,100,000.00  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   3,936,815.00    3,595,103.84  
  

4,620,100.00  
     7,394,700.00  

รวมแผนงานการศึกษา   6,960,900.57    6,723,932.31  
  

8,486,800.00  
     8,963,100.00  

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      243,360.00       255,840.00       276,000.00  -100 % 0 
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     

243,360.00  
     

255,840.00  
    276,000.00      0 

รวมงบบุคลากร 
     

243,360.00  
     

255,840.00  
    276,000.00      0 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 12,000.00 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,000.00     0 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
    ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0      216,000.00  -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0        34,000.00        20,000.00  -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0       34,000.00      236,000.00      0 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0         3,124.00        10,000.00  -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 
        

3,124.00  
      

10,000.00  
    0 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมงบด าเนินงาน 0 37,124.00 258,000.00     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 243,360.00 292,964.00 534,000.00     0 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบบุคลากร             
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     295,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0         295,000.00  
รวมงบบุคลากร 0 0 0         295,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 %       25,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0          25,000.00  
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        11,609.00         23,529.00        50,000.00  -40 %       30,000.00  
      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     324,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

      โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก        48,442.00         47,344.96        56,000.00  0 %       56,000.00  

      
โครงการชุมชนต้นแบบลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดชุมชนเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

       19,990.00             288.00        20,000.00  0 %       20,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการผ่าตัดท าหมันลดจ านวนประชากรสุนัขและ
แมว เพื่อก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

0.00        13,540.00        20,000.00  0 %       20,000.00  

      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า        14,500.00          7,660.00        30,000.00  0 %       30,000.00  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าใช้สอย       94,541.00        92,361.96   176,000.00          505,000.00  

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 %       10,000.00  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 %       20,000.00  

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 164,400.00      191,400.00       310,000.00  -35.48 %     200,000.00  

รวมค่าวัสดุ               310,000.00          230,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

164,400.00  191,400.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

258,941.00  
     

283,761.96  
    486,000.00          760,000.00  

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนเอกชน             

      อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0 104,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 104,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 104,000.00     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     

258,941.00  
     

283,761.96  
    590,000.00       1,055,000.00  

รวมแผนงานสาธารณสุข 
     

502,301.00  
     

576,725.96  
  

1,124,000.00  
     1,055,000.00  

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 529,500.00 560,280.00 669,000.00 -36.47 %     425,000.00  

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 %       42,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 231,600.00      240,840.00       253,000.00  -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 803,100.00 843,120.00 964,000.00         467,000.00  

รวมงบบุคลากร 803,100.00 843,120.00 964,000.00         467,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0       35,000.00  1.43 %       35,500.00  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0       10,000.00  -100 % 0 

    
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000.00          40,500.00  
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 %       10,000.00  
      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 36,000.00 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     108,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

           660.00  0       40,000.00  -75 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 %        5,000.00  
รวมค่าใช้สอย           660.00  0 76,000.00         143,000.00  

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0       20,000.00  0 %       20,000.00  

รวมค่าวัสดุ 0 0 
      

20,000.00  
         20,000.00  

รวมงบด าเนินงาน           660.00  0     141,000.00          203,500.00  

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด        28,800.00         29,590.00  0 100 %       26,300.00  

รวมค่าครุภัณฑ์       28,800.00        29,590.00  0          26,300.00  
รวมงบลงทุน       28,800.00        29,590.00  0          26,300.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     

832,560.00  
     

872,710.00  
1,105,000.00         696,800.00  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      โครงการค่ายเยาวชนส านึกดีมีคุณธรรม        40,000.00  0       40,000.00  0 %       40,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      โครงการคุณธรรมน าชีวิตผู้สูงวัย        50,000.00         50,000.00        50,000.00  0 %       50,000.00  

      
โครงการปั่นปันรัก รับไอหนาว ถิ่นเมืองเก่า เขาคอก
ช้าง 

0 0       30,000.00  -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชน
และกลุ่มอาชีพ 

0 30,000.00       30,000.00  0 %       30,000.00  

      โครงการเยาวชนจิตสาธารณอาสาพัฒนาชุมชน 0 0       15,000.00  -100 % 0 

      โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด        20,000.00  0 0 0 % 0 
      โครงการรักวัยใสห่างไกลเอดส์        10,000.00  0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 
     

120,000.00  
      80,000.00      165,000.00          120,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

120,000.00  
      80,000.00      165,000.00          120,000.00  

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
     

120,000.00  
      80,000.00      165,000.00          120,000.00  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     

952,560.00  
     

952,710.00  
  

1,270,000.00  
        816,800.00  

แผนงานเคหะและชุมชน             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      933,840.00       992,100.00  
   

1,061,500.00  
-100 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง        42,000.00         42,000.00        42,000.00  -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      164,760.00       171,360.00       180,000.00  -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,140,600.00 1,205,460.00 1,283,500.00     0 

รวมงบบุคลากร 1,140,600.00 1,205,460.00 1,283,500.00     0 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 55,000.00 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน 118,000.00 129,900.00 168,000.00 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,200.00 10,300.00 22,000.00     0 

รวมค่าตอบแทน 132,200.00 140,200.00 245,000.00     0 

  ค่าใช้สอย             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 421,060.00 248,500.00 350,000.00 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 144,000.00 -100 % 0 

      ค่าจ้างออกแบบ 0 0 50,000.00 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 26,800.00 30,000.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,130.00  300.00  10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 424,190.00 275,600.00 584,000.00     0 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 2,820.00 15,000.00 40,000.00 -100 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง 299,140.00 75,800.00 300,000.00 -100 % 0 

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมค่าวัสดุ 301,960.00 90,800.00 340,000.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 858,350.00 506,600.00 1,169,000.00     0 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน         2,500.00  0 0 0 % 0 

      จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ระดับ 3-6 7,600.00 3,800.00 0 0 % 0 

      จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 0 5,500.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0      854,000.00  -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก        21,000.00  0 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction (Inkjet Printer)  
แบบ All in one 

0         7,900.00  0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

        8,600.00  0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์       39,700.00        17,200.00      854,000.00      0 

รวมงบลงทุน       39,700.00        17,200.00      854,000.00      0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   2,038,650.00    1,729,260.00  
  

3,306,500.00  
    0 

งานสวนสาธารณะ             

  งบลงทุน             

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์กีฬา             

      จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 0 0 0 100 %     356,700.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0         356,700.00  

รวมงบลงทุน 0 0 0         356,700.00  

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0         356,700.00  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน   2,038,650.00    1,729,260.00  
  

3,306,500.00  
        356,700.00  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     226,000.00  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %     253,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0         479,000.00  

รวมงบบุคลากร 0 0 0         479,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 %       41,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 %       36,000.00  
รวมค่าตอบแทน 0 0 0          77,000.00  

  ค่าใช้สอย             
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 %       10,000.00  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 %       20,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  
      โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 12,400.00 4,900.00 0 0 % 0 
      โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 20,000.00 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2,845.00 0 0 0 % 0 

      โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ 0 0       29,000.00  -100 % 0 

      โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 9,950.00        50,000.00        10,000.00  0 %       10,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0         5,000.00  -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนทักษะและศึกษาดู
งาน 

     341,200.00       328,210.00        10,000.00  -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 
     

386,395.00  
     

383,110.00  
      

54,000.00  
         60,000.00  

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 9,000.00 30,000.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 9,000.00 30,000.00     0 
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบด าเนินงาน 
     

386,395.00  
     

392,110.00  
      

84,000.00  
        137,000.00  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     

386,395.00  
     

392,110.00  
      

84,000.00  
        616,000.00  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     

386,395.00  
     

392,110.00  
      

84,000.00  
        616,000.00  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด 0 0       50,000.00  0 %       50,000.00  

      โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด      149,990.00       180,000.00       180,000.00  0 %     180,000.00  

รวมค่าใช้สอย 
     

149,990.00  
     

180,000.00  
    230,000.00          230,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

149,990.00  
     

180,000.00  
    230,000.00          230,000.00  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 
     

149,990.00  
     

180,000.00  
    230,000.00          230,000.00  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา         4,980.00          4,820.00          5,000.00  0 %        5,000.00  

      โครงการประเพณีงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี        72,000.00         60,000.00        50,000.00  100 %     100,000.00  

      
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานปรางค์คร
บุรี 

     100,000.00       100,000.00       100,000.00  0 %     100,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
วัดซับยาง 

       10,150.00  0 0 0 % 0 

      โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง        20,000.00         15,000.00        15,000.00  0 %       15,000.00  

รวมค่าใช้สอย 
     

207,130.00  
     

179,820.00  
    170,000.00          220,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

207,130.00  
     

179,820.00  
    170,000.00          220,000.00  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     

207,130.00  
     

179,820.00  
    170,000.00          220,000.00  

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     

357,120.00  
     

359,820.00  
    400,000.00          450,000.00  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     820,000.00  

    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 %       42,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0         862,000.00  

รวมงบบุคลากร 0 0 0         862,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 %       68,500.00  

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 %     120,000.00  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %       20,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0         208,500.00  
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     216,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 %       20,000.00  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0         256,000.00  

  ค่าวัสดุ             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 %       50,000.00  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 %       10,000.00  
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 %       20,000.00  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0          80,000.00  
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 %        1,000.00  

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0            1,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0         545,500.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) 

0 0 0 100 %       59,200.00  

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 0 100 %       19,300.00  

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 0 0 100 %       17,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0          95,500.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมงบลงทุน 0 0 0          95,500.00  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0      1,503,000.00  

งานก่อสร้าง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 %     326,000.00  

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 %     189,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0         515,000.00  

รวมงบบุคลากร 0 0 0         515,000.00  

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 %       43,000.00  

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 %       60,000.00  

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

    
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 %       10,000.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0         113,000.00  
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 %     400,000.00  
      ค่าจ้างออกแบบ 0 0 0 100 %       30,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 %       10,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %       10,000.00  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0         450,000.00  

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 %     400,000.00  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0         400,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0         963,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      ไฟถนนโซล่าเซลล์ 0 0 0 100 %     660,000.00  

    ครุภัณฑ์ส ารวจ             
      จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0         665,000.00  
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ             

      
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ 

0.00      400,000.00  0 0 %  0  

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี 
ม.6 (ซอยศาลาประชาคม) 

     429,000.00  0 0 0 %  0  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี 
หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนายส่อย  ช่วงส าโรง) 

0 0 0 100 %     126,000.00  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี 
หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนายสามารถ  งอนกระโทก) 

0 0 0 100 %     102,000.00  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับ
ก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านน้อยใจดี) 

0 0 0 100 %   1,122,000.00  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับ
ก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยโปร่งแดง) 

0 0 0 100 %     801,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
ใหม่ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านสท.โสภา) 

0 0      478,000.00  -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง
พัฒนา หมู่ที่ 12 (สระประปา) 

0 0      804,000.00  -100 %     0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์
บุรี หมู่ที่ 16 (ซอยข้างบ้านป้าใบ) 

0 0      642,000.00  -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์
บุรี หมู่ที่ 16 (ผอ.โอภาส) 

0 0      655,000.00  -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระผัก
โพด ม.2 

450,000.00 0 0 0 %  0  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระผัก
โพด หมู่ที่ 2 (ซอยข้างบ้านสท.ด า) 

0 0 
   

1,011,000.00  
-100 %                -    

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
รังกา หมู่ที่ 5 (ซอยต้นโพธิ์กลางบ้าน) 

0 230,000.00 0 0 %  0  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
โสน ม.1 (คุ้มหนองคอม) 

256,000.00 0 0 0 %  0  

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
โสน หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองคอม) 

0 620,000.00 0 0 %  0  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
โสน หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองคอม) 

0 0 0 100 %   1,283,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
โสน หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองคอมซอยปั้มน้ ามัน) 

0 0      761,000.00  -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
โสน หมู่ที่ 1 (ซอยเรียบคลอง) 

0 239,000.00 0 0 %  0  

      
โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก (สระ
ประปา) บ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9 

0 0 0 100 %     177,500.00  

      
โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านป้าวันเพ็ญ) 

0 0 0 100 %       47,700.00  

      
โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านลุงเยี่ยม) 

0 0 0 100 %       33,000.00  

      
โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้าน
ปรางค์บุรี หมู่ที่ 16 (รอบโรงเรียนบ้านครบุรี) 

0 0       89,000.00  -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้าน
หนองรังกา หมู่ที่ 5 

0 0      532,000.00  -100 % 0 

      เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 0 0      198,900.00  -100 % 0 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   0         

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนลงหินคลุก
ภายในบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 

0 495,000.00 0 0 %  0  

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนลาดยาง (แบบ 
Asphaltic Concrete) บ้านคุ้มครอง หมู่ที่ 15  

0      490,000.00  0 0 %  0  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนลาดยาง (แบบ 
Asphaltic Concrete) บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8  

0      495,000.00  0 0 %  0  

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนลาดยาง (แบบ 
Asphaltic Concrete) บ้านมาบพิมานพัฒนา ม.9 

     833,000.00  0 0 0 %  0  

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนลาดยาง (แบบ 
Asphaltic Concrete) บ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9  

0      495,000.00  0 0 %  0  

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ าเทศบาลต าบลครบุรีใต้  

270,000.00 0 0 0 %  0  

      
โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงอาคารส านักงานหลัง
เก่าเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

     125,550.00   0  0 0 %  0  

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)             

      ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0 0 100 %     147,600.00  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   2,363,550.00    3,464,000.00  
  

5,170,900.00  
     3,839,800.00  

รวมงบลงทุน   2,363,550.00    3,464,000.00  
  

5,170,900.00  
     4,504,800.00  

รวมงานก่อสร้าง   2,363,550.00    3,464,000.00  
  

5,170,900.00  
     5,982,800.00  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   2,363,550.00    3,464,000.00  
  

5,170,900.00  
     7,485,800.00  

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      472,050.00       441,380.00       554,100.00  21.82 %     675,000.00  
   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        29,050.00         24,704.00        36,000.00  33.33 %       48,000.00  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
     

501,100.00  
     

466,084.00  
    590,100.00          723,000.00  

รวมงบบุคลากร 
     

501,100.00  
     

466,084.00  
    590,100.00          723,000.00  

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0       23,500.00  112.77 %       50,000.00  

รวมค่าตอบแทน 0 0 
      

23,500.00  
         50,000.00  

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 %        5,000.00  
      ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 0 0 72,000.00 -100 %  0  
      ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 %     108,000.00  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 10,000.00 -50 %        5,000.00  

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 %        5,000.00  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 %        5,000.00  

รวมค่าใช้สอย 0 0 82,000.00         128,000.00  
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุการเกษตร        15,322.00  0       20,000.00  50 %       30,000.00  

รวมค่าวัสดุ       15,322.00  0 20,000.00          30,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
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รวมงบด าเนินงาน       15,322.00  0     125,500.00          208,000.00  

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 0 0 100 %       26,300.00  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0          26,300.00  
รวมงบลงทุน 0 0 0          26,300.00  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 
     

516,422.00  
     

466,084.00  
    715,600.00          957,300.00  

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            

      
โครงการก าจัดวัชพืชจอกแหนและผักตบชวาในล า
คลองธรรมชาติ 

       62,960.00         31,224.00        45,000.00  0 %       45,000.00  

      
โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวทาง
พระราชด าริ 

0 0       30,000.00  -100 % 0 

      โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านคอกช้าง        29,986.00         29,673.00          2,200.00  1,263.64 %       30,000.00  

      โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน        29,986.00         29,883.00          4,500.00  566.67 %       30,000.00  

      โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 0 0       30,000.00  -100 % 0 
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าตาม
แนวพระราชด าริ 

0 0         5,000.00  100 %       10,000.00  

   รายจ่ายจริง  ประมาณการ 

   ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน        40,000.00         29,160.00        30,000.00  0 %       30,000.00  

      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 0 0       10,000.00  0 %       10,000.00  

      
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติในที่สาธารณะ 

       10,000.00         10,000.00        10,000.00  0 %       10,000.00  

รวมค่าใช้สอย 
     

172,932.00  
     

129,940.00  
    166,700.00          165,000.00  

รวมงบด าเนินงาน 
     

172,932.00  
     

129,940.00  
    166,700.00          165,000.00  

  งบลงทุน             
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์บ้านคลองยาง 
หมู่ที่ 3 (สระสาธารณประโยชน์โปร่งลูกฟ้า) 

0 0 0 100 %     379,000.00  

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)             

      ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0 0 100 %       15,000.00  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0         394,000.00  

รวมงบลงทุน 0 0 0         394,000.00  
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รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     

172,932.00  
     

129,940.00      166,700.00          559,000.00  

รวมแผนงานการเกษตร 
     

689,354.00  
     

596,024.00      882,300.00       1,516,300.00  

รวมทุกแผนงาน 
 

40,366,807.67  
 

43,356,968.04  53,000,000.00      55,200,000.00  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  55,200,000  บาท  แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 16,919,600 บาท 
งบกลาง รวม 16,919,600 บาท 
งบกลาง รวม 16,919,600 บาท 
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยให้หักในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่
จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 220 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.1 

ล าดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2.  เงินสมทบกองทุนทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนลูกจ้างจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน โดยค านวณจากเงินค่าจ้าง
ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปีรวมกัน คูณกับอัตราเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง เพ่ือเป็นทุนใน
การจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย 
หรือสูญเสียเนื่องจากการท างานให้นายจ้าง  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
3. เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา เพื่อให้กิจการประปาด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,530,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันได 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 218 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 ล าดับที่ 

1 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
5. เบี้ยยังชีพความพิการ  จ านวน 2,920,800 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งจัดสรรให้แก่คนพิการที่แพทย์รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วว่ามี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพ่ือขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 218 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 ล าดับ

ที่ 2 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 180,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 219 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 ล าดับ

ที่ 3 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
7. เงินส ารองจ่าย จ านวน 902,025 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ค่าใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และใช้เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 

เมษายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559  
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8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
8.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น 
การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดท้องถิ่นตามมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 

เมษายน 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
8.2 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   จ านวน 35,100 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 
ของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีที่ล่วงมาแล้ว ยกเว้นเงิน อุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ และเงินจ่ายขาดเงิน
สะสม เกณฑ์การค านวณร้อยละ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจ าปีที่ล่วงมาแล้ว 
ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ และเงินจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มียอดรายรับ
จริง จ านวน 49,260,495.95 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 28,257,682 บาท คงเหลือ 21,002,813.95 
บาท ค านวณได้ดังนี้ 21,002,813.95x0.00167=35,074.70 บาท 

- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ข้อ 16  (ส ำนัก
ปลัดเทศบำล) 

8.3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จ านวน 756,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยค านวณตั้ง

จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน  

- เกณฑ์การค านวณร้อยละ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายได้ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้จ านวน 55,200,000 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000,000 บาท 
คงเหลือ 25,200,000 บาท  (55,200,000-30,000,000=25,200,000x3/100=756,000) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

8.4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 169,875 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลครบุรีใต้ ตามประกาศคณะ 

กรรมการหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจัดสรรให้เทศบาลจ านวน 45 บาท/ประชาชนในพ้ืนที่หนึ่งคน และเทศบาล
ต าบลครบุรีใต้ตั้งสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กรณีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้าน (จ านวนประชากร 
7,550x45x50%=169,875)   

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 224 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.1 
ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

8.5 เงินสมทบการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลครบุรีใต้ จ านวน 160,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลครบุรีใต้ โดยยึดหลักการประชาชน

ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

เรื่อง การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 219 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 

ล าดับที่ 5 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 8,416,100 บาท 
งบบุคลากร รวม 6,930,800 บาท 
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท 

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,600 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 27,600 บาท และ

รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 15,180 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน

อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 

4,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 3,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 4,000 

บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 3,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือน

ละ 9,660 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.5 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จ านวน 1,490,400 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 15,180 
บาท รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 12,420 บาท เลขานุการสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 9,660 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,306,000 บาท 

2.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,921,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 7 อัตรา ได้แก่  

1) นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) 
2) นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) 
3) นักบริหารงานทั่วไประดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 
4) นิติกรปฏิบัติการ/ช านาญการ 
5) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
6) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย

ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
ได้แก่ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจ าต าแหน่ง) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.3 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 

รายละเอียดดังนี้ 
1) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตรา

เดือนละ 7,000 บาท  
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2) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (รองปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 

3) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 1 อัตรา 
ได้รับอัตราเดือนละ 3,500 บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,061,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

แผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
6 อัตรา  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 6 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบด าเนินงาน รวม 1,431,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 110,000 บาท 

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 100,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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1.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด เป็นการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือ
รองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีการจัดการเลือกตั้ง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้อ านวยการกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนนายอ าเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบียนอ าเภอ ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือ
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาท าการส าหรับพนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ค่าใช้จ่ายประจ าหน่วยเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ประธาน
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (ปธ.กปน.) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง (รปภ.) และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง และค่าตอบแทนอื่นที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องตามท่ี กกต. ก าหนด ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าใช้สอย รวม 991,000 บาท 
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา จ านวน 25,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ตาม

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
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ของผู้รับบริการ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 197 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 7.1 
ล าดับที่ 3 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล  จ านวน 216,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล 

รายละเอียดดังนี้ 
1) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลงทะเบียนรับ-ลงทะเบียนส่ง แยกประเภทหนังสือให้ส่วนราชการต่าง ๆ 

อันเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้ส าเร็จ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
จัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสาร คัดลอกส าเนา ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย ฯลฯ จ านวน 1 อัตรา 

2) เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป อันเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลักได้ส าเร็จ ปฏิบัติงานจัดสถานที่ห้องประชุมต่าง ๆ ในส านักงานที่มีการประชุม ดูแลปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน สนามกีฬา ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ จ านวน 1 อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 130,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
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การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็น
การรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส าหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง 
การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น การประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
ต่าง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
ร่วมกัน ดังนี้ 

1. การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
2. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 
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ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
4. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
5. การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
7. การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย

ก าหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยเลือกตั้ง/ที่นับคะแนน ค่าบัตรเลือกตั้งและ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 197 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 7.1 
ล าดับที่ 5  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.4. โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุก

ปีเพ่ือเป็นการร าลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและสถานที ่ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 193 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 10 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.5. โครงการกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมวันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี

เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 192 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 9 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะและศึกษาดูงาน จ านวน 350,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนทักษะและศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ค่าจ้างเหมาท าอาหารและน้ าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักส าหรับผู้บริหาร ค่าที่พักส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปากกา/ดินสอ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 196 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 7.1 

ล าดับที่ 1 (ส านักปลัดเทศบาล) 
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5. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 130,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์

ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าวัสดุ รวม  250,000 บาท 
1. วัสดุส านักงาน  รวม 120,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน  30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น  ดอก
ล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- เป็นวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ า ถงัขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาลส าหรับรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถแทรกเตอร์และรถอ่ืน ๆ ของส านักงานเทศบาล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ 
เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด 
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย 
ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
6. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น  
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แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer SwitchingBox) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบลงทุน  รวม 26,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 26,300 บาท 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

1.1 จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 26,300  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  

26,300 บาท เป็นเงิน 26,300 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ

นาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท 
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

a. อุดหนุนเทศบาลต าบลแชะ  จ านวน 13,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่เทศบาลต าบล
แชะ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อ าเภอครบุรีให้รับผิดชอบดูแลและอ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอครบุรี จึงหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซึ่งก าหนดจัดตั้ง ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอครบุรี ที่ว่าการอ าเภอครบุรี (ชั้น 2)  
เป็นหน่วยในการรับผิดชอบดูแลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ตลอดจนการจ้างเหมาบริการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ. 2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 68 (ผ.02) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 7.1 ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

a. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอครบุรี  จ านวน 15,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอครบุรี เช่น งานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม), งานวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (3 มิถุนายน), งานวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (12 สิงหาคม), งานวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม), งานวันปิยมหาราช (23 
ตุลาคม) และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (5 
ธันวาคม) เป็นต้น  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 194 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 827,300 บาท 
งบบุคลากร รวม 651,000 บาท 
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 651,000 บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 370,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 281,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

แผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 55,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
และกฎหมายที่ก าหนด  

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
6. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่ มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
7. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.3 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน

และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ คณะท างานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 

มกราคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 

พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 169 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3.2 

ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบลงทุน  รวม 26,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 26,300 บาท 
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

1.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 26,300  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  

26,300 บาท เป็นเงิน 26,300 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ

นาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง รวม 4,364,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 2,741,000 บาท 
4. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,741,000 บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,951,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุ งเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 6 อัตรา ได้แก่  

1) นักบริหารงานคลังระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
4) นักวิชาการคลังช านาญการ 
5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
6) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันว าคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 

1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 48,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 

2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (กองคลัง) 

1.3 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  

รายละเอียดดังนี้ 
1) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 

3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 676,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

แผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 4 อัตรา ได้แก่  
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1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(กองคลัง) 

1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 

12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (กองคลัง) 

งบด าเนินงาน รวม 1,623,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 338,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 280,000 บาท 

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 100,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองคลัง) 

1.2 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ จ านวน 180,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่ บุคคล
หรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

พิจารณาผลการสอบราคา คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (กองคลัง) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท 
8. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล  จ านวน 108,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองคลัง จ านวน 1 

อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
1) เพ่ือปฏิบัติงานด้านให้บริการประชาชนในการช าระภาษีหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ หรือติดต่ อ

ราชการ 
2) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านถ่ายเอกสาร 
3) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกรอกแบบส ารวจเกี่ยวกับท่ีดิน 
4) ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่งานออกส ารวจสิ่งปลูกสร้าง ส ารวจภาษีป้าย ส ารวจที่ดิน 
6) ปฏิบัติหน้าที่งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
7) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
8) ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 

1.2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
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เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 
9. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 

 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง) 

2.3 โครงการออกหน่วยบริการเพื่อรับช าระภาษีภายในต าบล จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการออกหน่วยบริการเพ่ือรับช าระภาษีภายในต าบล จ านวน 

16 หมู่บ้าน เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและช าระภาษีต่าง ๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 198 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อ 7.1 

ล าดับที่ 6 (กองคลัง) 
10. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม  405,000 บาท 
7. วัสดุส านักงาน  รวม 80,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
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ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
8. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- เป็นวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
9. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาลส าหรับรถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถแทรกเตอร์และรถอ่ืน ๆ ของส านักงานเทศบาล  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ 
เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
10. วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  จ านวน 300,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงรถอ่ืน ๆ ของส านักงาน และ

เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าช น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
11. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer SwitchingBox) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 707,000 บาท 
1. ค่าไฟฟ้า  จ านวน 500,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงาน/ในที่สาธารณะ ได้แก่ อาคารส านักงานเทศบาล อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกศูนย์ สนามกีฬากลางต าบลครบุรีใต้ รวมถึงอาคารอื่น ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
2. ค่าน้ าประปา บาดาล  จ านวน 45,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลที่ใช้ในส านักงานเทศบาล ศาลาอเนกประสงค์ต าบลครบุรีใต้ อาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกศูนย์ สนามกีฬากลางต าบลครบุรีใต้ รวมถึง
อาคารอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

 
 
 

3. ค่าบริการโทรศัพท ์  จ านวน 42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในส านักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
4. ค่าบริการไปรษณีย ์  จ านวน 40,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน 70,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ) ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
6. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบ CLOUD HOSTING ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองคลัง) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 683,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 622,000 บาท 
5. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 622,000 บาท 

1.3 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 380,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 242,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

แผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

งบด าเนินงาน รวม 61,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท 
4. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 21,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
11. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 
12. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

2.5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 
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13. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
12. วัสดุส านักงาน  รวม
 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,670,300 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,096,000 บาท 
6. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,096,000 บาท 

1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 256,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 756,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผน

อัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 7 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 7 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันว าคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่ น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบด าเนินงาน รวม 1,550,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท 
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 120,000 บาท 

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 60,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน 60,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย    
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
6. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าใช้สอย รวม 912,000 บาท 
14. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 540,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของส านักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1) เพ่ือให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย 

วาตภัย ฯลฯ  
3) ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ 
4) ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
5) ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ าอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
6) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารส านักงานเทศบาลและสนาม

กีฬากลางต าบลครบุรีใต้ 
7) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและบ ารุงรักษารถดับเพลิงให้เรียบร้อย มีความปลอดภัยและอยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน 
8) ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในอาคารส านักงานเทศบาลและหมู่บ้าน 
9) ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าหรือก่ิงไม้ที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายภายในต าบล 
10) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจเครื่องกั้น และเวรสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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11) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านแรงงานทั่วไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เช่น ขนย้าย 
ติดตั้งพร้อมเก็บเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอ้ี ฯลฯ 

12) ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการของเทศบาล 
13) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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15. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.3 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้าย

โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรทฤษฎี ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าน้ ายาเคมีถึงดับเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 177 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.2 

ล าดับที่ 3 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2.4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 6,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   
ปีใหม่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2563  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 
เมษายน 2564 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 176 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.2 
ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 6,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 

กันยายน 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 

เมษายน 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 

เมษายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 176 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.2 

ล าดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
16. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 250,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมื อ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท 
13. วัสดุส านักงาน  รวม
 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
14. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 จ านวน 100,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอก
ล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
15. วัสดุงานบ้านงานครัว

 จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
16. วัสดุก่อสร้างจ านวน

 200,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดิน
เหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
17. วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาลส าหรับรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย รถแทรกเตอร์และรถอ่ืน ๆ ของส านักงานเทศบาล  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ 
เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
18. วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงรถอ่ืน ๆ ของส านักงาน และ

เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าช น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
19. วัสดุการเกษตร ร ว ม
 20,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 - วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงรอ่นเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
 - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น 
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
20. วัสดุเครื่องแต่งกาย 

 จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ า (ไม่รวมถังออกซิเจน) 
เครื่องแต่งกายส าหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/
ศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ า อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
21. วัสดุเครื่องดับเพลิง 

 จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น  
วาล์วน้ าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) 
ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอล ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
22. วัสดุอ่ืน  จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ชุดอุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบลงทุน  รวม 24,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 24,300 บาท 
1. ครุภัณฑ์การเกษตร  

1.1 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 20,000 บาท 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 
บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 31.8 CC 
2) ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 1,500 วัตต์ 
3) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
4) เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะลูกสูบเดี่ยว 

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถจัดหาได้  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 260 (ผ.03) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.2 
ล าดับที่ 39 (ส ำนักปลัดเทศบำล)  
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) เพ่ือใช้

ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เป็นเงิน 
4,300 บาท ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ

นาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 

 
 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานจราจร รวม 60,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
17. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจร จ านวน 30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้าง
วินัยจราจร เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่ฝึกอบรม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสติกเกอร์
สะท้อนแสง ค่าป้ายโครงการฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 
เมษายน 2563  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 178 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.2 
ล าดับที่ 6 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
23. วัสดุจราจร จ านวน
 30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริออร์ (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์
ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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แผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 1,568,400 บาท 
งบบุคลากร  รวม 1,133,000 บาท 
7. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 1,133,000 บาท 

1.4 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,091,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 3 อัตรา ได้แก่  

8) นักบริหารงานศึกษาระดับต้น (ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
9) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ช านาญการ 
10) เจ้ าพนั กงานธุ รการ

ช านาญงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

1.5 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 

รายละเอียดดังนี้ 
2) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานศึกษา (ผู้อ านวยการกองการศึกษา) จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตรา

เดือนละ 3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

งบด าเนินงาน รวม 383,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท 
7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองกำรศึกษำ) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองกำรศึกษำ) 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
18. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 
19. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองกำรศึกษำ) 

2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองกำรศึกษำ) 

2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท างานช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท างานช่วงปิดภาคเรียน 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานนักเรียน นักศึกษา ค่าปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือ
เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดรายจ่ายช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กพ้ืนที่ภายในต าบล เช่น 
ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษา จ านวน 250 แรง ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 217 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 
ล าดับที่ 30 (กองกำรศึกษำ) 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

20. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท 
24. วัสดุส านักงาน  รวม
 70,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 
25. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 จ านวน 10,000 บาท 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ  โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น  ดอก
ล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 
26. วัสดุงานบ้านงานครัว

 จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- เป็นวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 
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27. วัสดุก่อสร้างจ านวน
 40,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดิน
เหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 
28. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer SwitchingBox) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

งบลงทุน  รวม 52,400 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 52,400 บาท 
3. ครุภัณฑ์ส านักงาน  

1.3 จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 11,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5 ,900 บาท เป็นเงิน 

11,800 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเก็บเอกสารทางราชการ คุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ 
ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

2.1 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 7,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 

บาท เป็นเงิน 7,500 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

2.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 28,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

28,800 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

2.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
 จ านวน 4,300 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1  
เครื่อง ราคาเครื่องละ 4 ,300 บาท เป็นเงิน 4,300 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ

นาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,394,700 บาท 
งบบุคลากร  รวม 2,407,800 บาท 
8. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม 2,407,800 บาท 

1.6 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1,455,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็กประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ 

ครูผู้ดูแลเด็กประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ ครู อันดับ คศ.2  
คศ.3 จ านวน 4 อัตรา และครูผู้ช่วย จ านวน 1 อัตรา  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
- การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ) 

1.7 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 134,400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับต าแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่ครู

ผู้ดูแลเด็ก ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ครู อันดับ คศ.3 (ครูช านาญการพิเศษ) ได้รับอัตราเดือนละ 5,600 บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 (กองกำรศึกษำ) 

1.8 เงินวิทยฐานะ จ านวน 218,400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมี

วิทยฐานะ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ ครู อันดับ คศ.3 (ครูช านาญ
การพิเศษ) จ านวน 2 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 5,600 บาท และครู อันดับ คศ.2 (ครูช านาญการ) จ านวน 2 
อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 3,500 บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 (กองกำรศึกษำ) 

1.9 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 

เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 5 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(กองกำรศึกษำ) 

1.10 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยค านวณตั้ง

จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 5 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  (กองกำรศึกษำ) 

งบด าเนินงาน รวม 2,886,900 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 
8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 150,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองกำรศึกษำ) 
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

2.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองกำรศึกษำ) 

ค่าใช้สอย รวม 1,471,300 บาท 
21. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 180,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลครบุรีใต้ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กซับก้านเหลือง เกณฑ์การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักการสังคมสงเคราะห์ คือการหยิบยื่นโอกาสให้แก่
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เด็กซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส และประสบปัญหาในการเดินทางมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 183 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 

ล าดับที่ 5 (กองกำรศึกษำ) 
22. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองกำรศึกษำ) 

2.5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองกำรศึกษำ) 

2.6 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดขบวนพาเหรด ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 227 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 

10.2 ล าดับที่ 3 (กองกำรศึกษำ) 
2.7 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดท าสื่อและจัดนิทรรศการวิชาการ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 184 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 11 (กองกำรศึกษำ) 

2.5 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 189 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 1 (กองกำรศึกษำ) 

2.6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

ต าบลครบุรีใต้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม ค่าจัดท าป้ายโครงการวันเด็ก ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 183 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 6 (กองกำรศึกษำ) 

2.7 โครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเป็นการฝึกฝนเพิ่มพูน

ทักษะประสบการณ์ สามารถน าทักษะที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนได้  เช่น 
ค่าจ้างเหมารถยนต์ส าหรับคณะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะเดินทาง ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 182 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 4 (กองกำรศึกษำ)  

2.8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
  จ านวน 255,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน  เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตาม
โครงการวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ ฯลฯ จัดสรรส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
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เทศบาลต าบลครบุรีใต้ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลครบุรีใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับ
ก้านเหลือง จ านวน 150 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 184 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 9 (กองกำรศึกษำ) 

2.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

  จ านวน 169,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ค่า

อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลครบุรีใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับก้านเหลือง จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 3-5 ปี จ านวน 150 คน รายละเอียดดังนี้ 

1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 182 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 3 (กองกำรศึกษำ) 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

2.10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 
  จ านวน 771,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จ านวน 2 
แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลครบุรีใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับก้านเหลือง จ านวน 150 คน 
จัดสรรให้ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จ านวน 245 วัน  

-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 181 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 1 (กองกำรศึกษำ) 

 
 

ค่าวัสดุ รวม 1,245,600 บาท 
1. วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 1,245,600 บาท 

1.1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
  จ านวน 958,100 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านสระผักโพด โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง โรงเรียนบ้านครบุ รี
นครธรรมโฆสิตวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา จ านวน 500 คน จัดสรรให้ในอัตราคนละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 181 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 2 (กองกำรศึกษำ) 

1.2 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 287,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นเงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ จ านวน 2 
แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลครบุรีใต้  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับก้านเหลือง จ านวน 150 คน 
จัดสรรให้ในอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 181 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.1 
ล าดับที่ 2 (กองกำรศึกษำ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท 
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

1.1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 2,100,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านสระผัก
โพด โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองหว้า
ประชาอาสา จ านวน 500 คน จัดสรรให้ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 188 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.2 
ล าดับที่ 1 (กองกำรศึกษำ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 1,055,000 บาท 
งบบุคลากร  รวม 295,000 บาท 
9. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 295,000 บาท 

1.11 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 295,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบด าเนินงาน รวม 760,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 
9. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 25,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น

กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท 
23. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 324,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
2) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานโครงการต่าง ๆ ของงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
3) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
4) ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานให้บริการด้านสาธารณสุขและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่น 

พร้อมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 
6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
7) ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ค าร้องทั่วไป กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส าหรับจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัขและ
แมวภายในต าบล ตัวละ 3 บาท จ านวน 2 ครั้งต่อปี 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
24. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.9 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.10 โครงการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 56,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างในการด าเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน้ ามัน

แก๊สโซฮอล์ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงเครื่องพ่น ค่าน้ ามันดีเซลผสมน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลาย ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 

ธันวาคม 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 223 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.1 

ล าดับที่ 11 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2.11 โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น

ต้นแบบลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 
 จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชุมชนต้นแบบลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจาก

แหล่งก าเนิดเทศบาลต าบลครบุรีใต้  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมน้ าดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรบรรยาย ค่าวิทยากรกลุ่มสร้างการ
เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 

- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2560 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 222 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.1 
ล าดับที่ 10 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
 
 

2.12 โค รงก ารผ่ าตั ด ท า
หมันลดจ านวนประชากรสุนัขและแมว เพื่อก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
 จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผ่าตัดท าหมันลดจ านวนประชากรสุนัขและแมว เพ่ือ

ก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัดท าหมัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวิทยากรบรรยาย
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/235 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 

มีนาคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 

พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 221 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.1 

ล าดับที่ 6 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2.13 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับ

ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายความรู้ ค่าตอบแทนวิทยากรเรียนรู้และฝึกทักษะ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 

2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 

พฤษภาคม 2563 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 223 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.1 
ล าดับที่ 12 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
25. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 
29. วัสดุส านักงาน  รวม
 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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30. วัสดุงานบ้านงานครัว
 จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- เป็นวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
31. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 200,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน 
เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ส าลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ 
กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท 
น้ ายาพ่นหมอก ควัน ก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพ่ือใช้ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และเพ่ือการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการพ่นหมอกควัน เพ่ือใช้ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพ่ือใช้ในการฉีดป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
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ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 696,800 บาท 
งบบุคลากร รวม 467,000 บาท 
10. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 467,000 บาท 

1.12 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 425,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 

1.13 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 

รายละเอียดดังนี้ 
3) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) จ านวน 1 

อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 

งบด าเนินงาน รวม 203,500 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 40,500 บาท 
10. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 35,500 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิกำรสังคม)  
11. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

2.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
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ค่าใช้สอย รวม 143,000 บาท 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 108,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม 

จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
8) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 

และผู้สูงอาย ุ
9) ปฏิบัติหน้าที่การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกาด าเนินชีวิตในครอบครัว 
10) ปฏิบั ติหน้ าที่ การให้

ค าปรึกษาแนะน า ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ 
11) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก า ร

ประสานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน 

12) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้
ค าปรึกษาแนะน า แก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ 

13) ปฏิบัติหน้ าที่ ส ารวจ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

14) ปฏิบัติหน้ าที่ ในการ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ 

15) ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร
สงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ 

16) ปฏิบัติงานตามหนังสือ
สั่งการ ของเทศบาล 

17) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 

1.2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
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เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

2.14 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิกำรสังคม) 

2.15 ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
32. วัสดุส านักงาน  รวม
 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

งบลงทุน  รวม 26,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 26,300 บ า ท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

1.4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 26,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ

26,300 บาท เป็นเงิน 26,300 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังแคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 
ค่าใช้สอย   รวม 120,000 บาท 
26. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

26.1. โครงการค่ายเยาวชน
ส านึกดีมีคุณธรรม จ านวน 40,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนส านึกดีมีคุณธรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ     
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารผู้รับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งผู้รับการอบรม 
ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 215 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 
ล าดับที่ 23 (กองสวัสดิกำรสังคม)  

1.2 โครงการคุณธรรมน าชีวิตผู้สูงวัย จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคุณธรรมน าชีวิตผู้สูงวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอาหารและน้ าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 211 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 
ล าดับที่ 9 (กองสวัสดิกำรสังคม) 

1.3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพ จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนและกลุ่ม

อาชีพ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 209 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ข้อ 9.1 
ล าดับที่ 1 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ รวม 356,700 บาท 
งบลงทุน  รวม 356,700 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 356,700 บาท 

1. ครุภัณฑ์กีฬา  
1.5 ชุดเครื่องออกก าลังกาย  จ านวน 356,700 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 3 ชุด ชุดละ 6 รายการ ราคา
ชุดละ 118,900 บาท เป็นเงิน 356,700 บาท เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ส าหรับออกก าลังกาย เป็นการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
ตามโครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกายประจ าหมู่ที ่1-16 รายละเอียดดังนี้ 

1. ติดตั้งชุดเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่1 บ้านหนองโสน จ านวน 1 ชุด 
2. ติดตั้งชุดเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่3 บ้านคลองยาง จ านวน 1 ชุด 
3. ติดตั้งชุดเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที ่14 บ้านคุ้มเจริญ จ านวน 1 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 
1) ชุดอุปกรณ์ตัดหลังลดหน้าท้อง จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย บริหารเพ่ือ

ลดหน้าท้อง 
2) ชุดอุปกรณ์บริหารขา สะโพก หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์

ส าหรับออกก าลังเท้าและไหล่แบบลู่วิ่ง ใช้งานได้ 2 ด้าน เดินหน้าและถอยหลัง ได้ก าลังแขน ไหล่ ขา ข้อเท้า 
3) ชุดอุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ออกก าลังข้อเข่าแบบนั่งพิง โดย

ใช้ขายกตุ้มน้ าหนักข้ึน-ลง เพ่ือแก้ปวดข้อ 
4) ชุดอุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ออก

ก าลังข้อเข่าและแขน แบบดึงและถีบ โดยใช้ล้อยางขับเคลื่อนในราง เพ่ือยกน้ าหนักตัว 
5) ชุดอุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อเหล็ก-นั่งพิง) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์บริหารข้อ

เข่าจักรยานล้อเล็ก แบบนั่งพิงแล้วปั่น ล้อเหล็กจะได้ก าลังขา สามารถปรับความหนืดเพิ่มแรงปั่นได้ 
6) ชุดอุปกรณ์บริหารข้อเข่า (แบบจักรยานล้อเหล็ก-นั่งตรง) จ านวน 3 ชุด เป็นอุปกรณ์ออก

ก าลังขาและข้อแบบนั่งปั่น โดยใช้แผ่นเหล็กวงกลมเป็นตัวให้น้ าหนักและสามารถปรับความหนืดเพ่ิมแรงปั่นได้ 
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน

ท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถจัดหาได้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 69 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.2 ล าดับที่ 1 (กองช่ำง)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 616,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 479,000 บาท 
11. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 479,000 บาท 

1.14 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 226,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 

1.15 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 253,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

แผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(กองสวัสดิกำรสังคม) 

งบด าเนินงาน รวม 137,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท 
12. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 41,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 
27. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึง่บริการ 
1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิกำรสังคม) 
28. รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ รวม 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึง 

การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุม



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

คาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น การประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 

1. การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจ าเดือน 
2. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือบูรณาการจัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนที่กฎหมาย ระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
4. การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 
6. การประชุมกรณีอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (กองสวัสดิกำรสังคม/ส ำนักปลัดเทศบำล) 
29. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิกำรสังคม) 

3.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
 

3.3 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาว
ไทยทั้งชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 166 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3.1 
ล าดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 230,000 บาท 
ค่าใช้สอย   รวม 230,000 บาท 
30. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

30.1. โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าจัดซื้อ

ชุดกีฬา ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส าหรับฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 226 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 10.2 

ล าดับที่ 2 (กองกำรศึกษำ) 
1.2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด จ านวน 180,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาส าหรับจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ค่าจัดซื้อ
ถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินงานงานในระหว่างพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่าเก้าอ้ี ค่าผูกผ้าประดับธง 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายค าขวัญ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม ส าหรับ
นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารนักกีฬา ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 226 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 
10.2 ล าดับที่ 1 (กองกำรศึกษำ) 

- เกณฑ์การค านวณร้อยละ เทศบาลต าบลให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จริงของปี 
งบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มียอดรายรับจริง จ านวน 49,260,495.95 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
28,257,682 บาท คงเหลือ 21,002,813.95 บาท ค านวณได้ดังนี้ 230,000x5/21,002,813.95=0.05 คิดเป็น
ร้อยละ 0.05 ของรายได้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 
ค่าใช้สอย   รวม 220,000 บาท 
31. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

1.1 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสังฆทาน 

ค่าน้ าดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 191 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 

ล าดับที่ 5 (กองกำรศึกษำ) 
1.2 โครงการประเพณีงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ านวน 100,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจ า
อ าเภอครบุรี เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มแสดงศักยภาพต าบลครบุรีใต้พร้อมประดับไฟ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน
จัดเก็บสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดริ้วขบวน ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 190 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 3 (กองกำรศึกษำ) 

1.3 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานปรางค์ครบุรี จ านวน 100,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานปรางค์ครบุรี เช่น  ค่า

สนับสนุนการแสดง ค่าสังฆทานและธูปเทียน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ไฟประดับและเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างหมอ
พราหมณ์ท าพิธีพร้อมเครื่องบวงสรวงและวงปี่พาทย์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมกิจกรรม ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 191 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 7 (กองกำรศึกษำ) 

1.4 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 15,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ตกแต่ง

เวที ผูกผ้าประดับ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เวทีและแสงสี ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เงิน
รางวัลการแข่งขันพายเรือแต่ละประเภท ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้ารว่มแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 190 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 6.1 
ล าดับที่ 4 (กองกำรศึกษำ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,503,000 บาท 
งบบุคลากร รวม 862,000 บาท 
12. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 820,000 บาท 

1.16 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 820,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 2 อัตรา ได้แก่  

11) นั กบ ริ ห ารงาน ช่ า ง
ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองช่าง) 

12) เจ้ าพนั กงานธุ รการ
ช านาญงาน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

1.17 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี 

รายละเอียดดังนี้ 
4) เงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) จ านวน 1 อัตรา ได้รับอัตราเดือนละ 

3,500 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

งบด าเนินงาน รวม 545,500 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 208,500 บาท 
13. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 68,500 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองช่ำง) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

3.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองช่ำง) 

ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท 
32. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 216,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองช่าง จ านวน 2 
อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1) เพ่ือปฏิบัติงานด้านให้บริการประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการงานกองช่าง 
2) ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ 
3) ปฏิบัติหน้าที่จัดท าเอกสาร บันทึกข้อมูลรายละเอียดของงานต่าง ๆ 
4) ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ขุดดิน-ถมดิน 
5) ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน/รับค าร้อง (งานช่าง) 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ควัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
7) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านแรงงานทั่วไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
8) ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือสั่งการของเทศบาล 
9) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 
33. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.16 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองช่ำง) 

2.17 ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองช่ำง) 
34. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
33. วัสดุส านักงาน  รวม
 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรื อเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 
34. วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น  จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รวมถึ งรถอ่ืน ๆ ของส านักงาน และ

เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจาระบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าช น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 
35. วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้ 
- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ

น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
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- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ งบ๊อกซ์ (Printer SwitchingBox) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 
1. ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

งบลงทุน รวม 95,500 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 95,500 บาท 
5. ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จ านวน 59,200 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน  

2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,600 บาท เป็นเงิน 59,200 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ รายละเอียดปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู  
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
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6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์  1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

2.1 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จ านวน 19,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว ราคา

ตัวละ 19,300 เป็นเงิน 19,300 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ รายละเอียดปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ดังนี ้

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)  
2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเตอร์ภาพ (Image Sensor) 
3) มีระบบแฟลชในตัว 
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 เป็นเงิน 17,000 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ รายละเอียด
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม 5,982,800 บาท 
งบบุคลากร รวม 515,000 บาท 
13. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 515,000 บาท 

1.18 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 326,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ นายช่างโยธาช านาญงาน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

1.19 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 189,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม

แผนอัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(กองช่ำง) 

งบด าเนินงาน รวม 963,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท 
14. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 43,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (กองช่ำง) 
2. ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 
 
9. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

3.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

และกฎหมายที่ก าหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองช่ำง) 

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 
35. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 ค่าจ้างออกแบบ จ านวน 30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีส่วนราชการท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 

1.2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 400,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 
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- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง) 
36. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.18 ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองช่ำง) 

2.19 ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองช่ำง) 

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 
36. วัสดุก่อสร้างจ านวน

 400,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
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- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดิน
เหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

งบลงทุน รวม 4,504,800 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 665,000 บาท 
8. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

1.2 ไฟถนนโซลา่เซลล์ จ านวน 660,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จ านวน 20 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท     

เป็นเงิน 660,000 บาท  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากไฟส่องสว่าง ซึ่งมีความจ าเป็นและส าคัญต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะ ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์) รายละเอียดดังนี้ 

1. ติดต้ังไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านมาบพิมาน จ านวน 10 ชุด  
2. ติดต้ังไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที ่11 บ้านคอกช้าง จ านวน 10 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ 1 ชุด ประกอบด้วย 
7) ไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
8) เป็นระบบเซ็นเซอร์ในตัว (All in One) 
9) หลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า 297 หลอด 
10) แผงโซล่าเซลล์ 6V50W 
11) แบตเตอรี่ แบบ lithium-Ion 
12) ขนาดโคม 1,050×220×45 มม. 
13) เสา ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
14) ตอม่อ ฐานล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 75×75 เซนติเมตร ฐานบน ขนาดไม่น้อยกว่า 30×30 

เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร 
15) พร้อมติดตั้ง 

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถจัดหาได้ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 124 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.4 
ล าดับที่ 23 (กองช่ำง) 
 
 
 
9. ครุภัณฑ์ส ารวจ 

2.1 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก ความยาว 5 เมตร จ านวน 2 อัน ราคาอันละ 

2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1) ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
2) ท าด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 
3) สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได ้
4) มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้ งเป็นรูปตัว E โดยแบ่ งช่องๆ ละ 1 เซนติ เมตร มี เลขก ากับทุก 

10 เซนติเมตร 
5) มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ 
6) มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน 
7) สีที่ขีดแบ่งเป็นสีด าสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพ้ืนสีขาว 
8) มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง 

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถจัดหาได้  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองช่ำง)  

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,839,800 บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนายส่อย  ช่วงส าโรง)  

  จ านวน 126,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนาย

ส่อย  ช่วงส าโรง) ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 171.5 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 22 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 22 (กองช่ำง) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนายสามารถ  งอนกระโทก) 

  จ านวน 102,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านครบุรี หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนาย

สามารถ  งอนกระโทก) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 138 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 21 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 21 (กองช่ำง) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านน้อยใจดี) 

  จ านวน 1,122,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอย

บ้านน้อยใจดี) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 17 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 17 (กองช่ำง) 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอยโปร่งแดง) 

  จ านวน 801,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 (ซอย

โปร่งแดง) ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,085 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 18 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 18 (กองช่ำง) 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองคอม) 

  จ านวน 1,283,000 บาท 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 1 (คุ้มหนอง
คอม) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,728 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111 (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับ
ที่ 173 (กองช่ำง)  
 
 
6. โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก (สระประปา) บ้านมาบพิมานพัฒนา หมู่ที่ 9 

  จ านวน 177,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก (สระประปา) บ้านมาบพิมาน

พัฒนา หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 33 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 33 (กองช่ำง) 
7. โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านป้าวันเพ็ญ) 

  จ านวน 47,700 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้าน

ป้าวันเพ็ญ) ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 95 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 237.5 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 13 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 13 (กองช่ำง) 
8. โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านลุงเยี่ยม) 

  จ านวน 33,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกบ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้าน

ลุงเยี่ยม) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 73 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่งานก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุกไม่
น้อยกว่า 219 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 14 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ล าดับที่ 14 (กองช่ำง) 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
1. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 147,600 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็น เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่ า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภคและสิ่ ง
สาธารณูปการ) ให้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญ
ชวน และหนั งสือเชิญชวน รวมถึงระบุ ไว้สัญญาจ้างก่อสร้างเพ่ิมเติม ในแบบสั ญญาจ้างก่อสร้างที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อหนั งสื อกระทรวงการคลั ง  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค  (กวจ) 0405.2/ว  110 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได ้(ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 957,300 บาท 
งบบุคลากร รวม 723,000 บาท 
14. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 723,000 บาท 

1.20 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 675,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิชาการ

เกษตร และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนด 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.21 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่าย

ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนั กงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบด าเนินงาน รวม 208,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
15. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท 
37. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 108,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของส านักปลัดเทศบาล 
งานส่งเสริมการเกษตร จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร และงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
2) ปฏิบัติหน้าที่จัดท าเอกสารและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ  
3) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช 
5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ปฏิบัติช่วยเหลือด้านแรงงานทั่วไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
7) ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า

ซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่า
จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่า
ตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง  

- ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) ค่าจ้าง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งประปาเพ่ือใช้ในราชการ (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปา 
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 

- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน 

- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
38. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
2.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

2.7 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย

ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
39. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  จ านวน 5,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์
ส่วนกลางเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลม โต๊ะ ตู้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
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37. วัสดุการเกษตร ร ว ม
 30,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เพ่ือใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 - วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
 - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ พืช เช่น 
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

งบลงทุน  รวม 26,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 26,300 บ า ท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

1.6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 26,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

26,300 บาท เป็นเงิน 26,300 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

8.8 ภาพต่อนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ

ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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แผนงานการเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 559,000 บาท 
งบด าเนินงาน รวม 165,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

a. โครงการก าจัดวัชพืชจอกแหนและผักตบชวาในล าคลองธรรมชาติ จ านวน 45,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก าจัดวัชพืชจอกแหนและผักตบชวาในล าคลอง

ธรรมชาติ คลองครบุรี และคลองสาธารณะภายในต าบลครบุรีใต้ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร
กลางวันและน้ าดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร (แม็คโคร) พร้อมรถบรรทุก รถคีบผักตบชวา ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 238 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 
12.3 ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านคอกช้าง จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านคอกช้าง  หมู่ที่ 11       

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(เบนซิน) ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 235 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 
12.1 ล าดับที่ 6 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.3 โครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9      

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(เบนซิน) ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 235 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 
12.1 ล าดับที่ 5 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.4 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนว

พระราชด าริ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จัดซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 238 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 
12.3 ล าดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.5 โครงการ รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ รักน้ า  รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ค่าพันธุ์ไม้และปุ๋ย
รองพ้ืน ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 234 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 

12.1 ล าดับที่ 3 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
1.6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ 

- เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
- เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 

2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 235 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 12.1 

ล าดับที่ 8 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
1.7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในที่สาธารณะ  

 จ านวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ในที่สาธารณะ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าพันธุ์ไม้และปุ๋ยรองพ้ืน  
ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 234 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที่ 12 ข้อ 12.1 

ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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งบลงทุน รวม 394,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 394,000 บาท 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (สระสาธารณประโยชน์โปร่งลูกฟ้า)  
  จ านวน 379,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นโครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 (สระสาธารณประโยชน์โปร่งลูก
ฟ้า) ขุดลอกปรับปรุงสระสาธารณประโยชน์ กว้าง 72 เมตร ยาว 83 เมตร ลึก 1.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ
งานขุดลอกปรับปรุงสระสาธารณะไม่น้อยกว่า 9,312.75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล
ต าบลครบุรีใตก้ าหนด  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 64 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.6 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
1. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 15,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็น เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่ า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภคและสิ่ ง
สาธารณูปการ) ให้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญ
ชวน และหนั งสือเชิญชวน รวมถึงระบุ ไว้สัญญาจ้างก่อสร้างเพ่ิมเติม ในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด 

- เป็ น ไปตามหนั งสื อหนั งสื อกระทรวงการคลั ง  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  กค  (กวจ) 0405.2/ว  110 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได ้(ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง  

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่ำง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                   

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหาร งาน

ทั่วไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน   
อุตสาห-   
กรรมและ
การโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย 

แผนงาน 

      

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสนับสนุน
งบประมาณ
รายจ่ายกจิการ
ประปา 

50,000                     50,000 

เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

10,000                     10,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

200,000                     200,000 

เงินส ารองจ่าย 902,025                     902,025 
เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

2,920,800                     2,920,800 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

180,000                     180,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,530,800                     11,530,800 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

                        

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 

5,000                     5,000 

ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

35,100                     35,100 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

756,000                     756,000 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

169,875                     169,875 

เงินสมทบการ
ส่งเสริมกองทนุ
สวัสดิการชุมชน
ต าบลครบุรีใต ้

160,000                     160,000 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

  120,000                   120,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/
สมาชิกสภา/
เลขานุการสภา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  1,490,400                   1,490,400 

ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

  120,000                   120,000 

ค่าตอบแทนราย
เดือนเลขานุการ/
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  198,800                   198,800 

เงินเดือนนายก/
รองนายกองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  695,600                   695,600 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  2,260,000 756,000 540,000       253,000   189,000 675,000 4,673,000 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  5,622,000 256,000 2,546,000 295,000 425,000   226,000   1,146,000   10,516,000 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

  210,000   176,400   42,000       42,000   470,400 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  132,000                   132,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง 

  96,000 84,000 60,000             48,000 288,000 

เงินวิทยฐานะ       218,400               218,400 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบ แทน 

ค่าเช่าบ้าน   168,000 48,000 48,000       36,000   180,000   480,000 
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  466,000 120,000 200,000 25,000 35,500   41,000   111,500 50,000 1,049,000 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

                        

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  35,000   30,000   5,000       30,000   100,000 

ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

  165,000 250,000 10,000 5,000 5,000       20,000 5,000 460,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี
การ 

  50,000           20,000       70,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง                         



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

  150,000 30,000 200,000 30,000 10,000   10,000   400,000 5,000 835,000 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา   25,000                   25,000 
ค่าจ้างเหมา
บริการ
บุคคลภายนอก 

  324,000 540,000   324,000 108,000       216,000   1,512,000 

ค่าจ้างเหมา
บริการบุคลล
ภายนอก 

                    108,000 108,000 

ค่าจ้างออกแบบ                   30,000   30,000 
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

  50,000 50,000 30,000 10,000 10,000   10,000   20,000 5,000 185,000 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  20,000                   20,000 

ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม 

  50,000 10,000 30,000 10,000 10,000   10,000   20,000 5,000 145,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการก าจดั
วัชพืชจอกแหน
และผักตบชวาใน
ล าคลองธรรมชาต ิ

                    45,000 45,000 

โครงการกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

  10,000                   10,000 

โครงการกิจกรรม
วันเทศบาล 

  20,000                   20,000 

โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นไทย
ต้านภัยยาเสพติด 

                50,000     50,000 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
ประชาชนต้านยา
เสพติด 

                180,000     180,000 

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ ์

      10,000               10,000 

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

      5,000               5,000 

โครงการควบคมุ
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

        56,000             56,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการค่าย
เยาวชนส านึกดมีี
คุณธรรม 

          40,000           40,000 

โครงการคณุธรรม
น าชีวิตผู้สูงวัย 

          50,000           50,000 

โครงการจดั
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

      10,000               10,000 

โครงการจดังาน
วันเข้าพรรษา 

                5,000     5,000 

โครงการจดัท า
แนวกันไฟป่า
ชุมชนบ้านคอก
ช้าง 

                    30,000 30,000 

โครงการจดัท า
แนวกันไฟป่า
ชุมชนบ้านมาบ
พิมาน 

                    30,000 30,000 

โครงการชุมชน
ต้นแบบลดและคัด
แยกขยะมลูฝอย
จากแหล่งก าเนดิ
ชุมชนเทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้

        20,000             20,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

    20,000                 20,000 

โครงการเทดิทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

              10,000       10,000 

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น
สนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  5,000                   5,000 

โครงการประเพณี
งานฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุร
นาร ี

                100,000     100,000 

โครงการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า
ตามแนว
พระราชด าร ิ

                    10,000 10,000 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
อุบัติเหตุทางถนน
และเสรมิสร้าง
วินัยจราจร 

    30,000                 30,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการผ่าตดัท า
หมันลดจ านวน
ประชากรสุนัข
และแมว เพื่อ
ก าจัดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

        20,000             20,000 

โครงการฝึกอบรม
และส่งเสรมิอาชีพ
ส าหรับประชาชน
และกลุม่อาชีพ 

          30,000           30,000 

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพิ่มพูน
ทักษะและศึกษาดู
งาน 

  350,000                   350,000 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

        30,000             30,000 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

    6,000                 6,000 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

    6,000                 6,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการรักน้ า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 

                    30,000 30,000 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

      10,000               10,000 

โครงการศึกษาดู
งานครูผู้ดูแลเด็ก 

      20,000               20,000 

โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์
โบราณสถาน
ปรางค์ครบรุ ี

                100,000     100,000 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียน
ท างานช่วงปิดภาค
เรียน 

      50,000               50,000 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการ
สอน) 

      255,000               255,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

      169,500               169,500 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

      771,800               771,800 

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

                15,000     15,000 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

                    10,000 10,000 

โครงการออก
หน่วยบริการเพื่อ
รับช าระภาษี
ภายในต าบล 

  5,000                   5,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริปลูก
ต้นไมเ้ฉลิมพระ
เกียรติในท่ี
สาธารณะ 

                    10,000 10,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุก่อสร้าง     200,000 40,000           400,000   640,000 

วัสดุการเกษตร     20,000               30,000 50,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   15,000   5,000           10,000   30,000 
วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

    30,000                 30,000 

วัสดุเครื่องแต่ง
กาย 

    30,000                 30,000 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

  30,000                   30,000 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

  60,000 10,000 1,295,600 20,000             1,385,600 

วัสดุจราจร     30,000                 30,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

  300,000 20,000             20,000   340,000 

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

  30,000 100,000 10,000               140,000 

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

  20,000 30,000                 50,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

        200,000             200,000 

วัสดุส านักงาน   210,000 10,000 70,000 10,000 20,000       50,000   370,000 

วัสดุอื่น     20,000                 20,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง 

  10,000                   10,000 

ค่าน้ าประปา คา่
น้ าบาดาล 

  45,000                   45,000 

ค่าบริการ
โทรศัพท ์

  42,000                   42,000 

ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

  40,000               1,000   41,000 

ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

  70,000                   70,000 

ค่าไฟฟ้า   500,000                   500,000 

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

                        

ครุภณัฑ์กีฬา                         
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                        

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

                        



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

                        

ครุภณัฑ์ส านักงาน                         
ครุภณัฑ์ส ารวจ                         
เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

      7,500               7,500 

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล 

                  19,300   19,300 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

                  17,000   17,000 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 

  52,600   28,800   26,300         26,300 134,000 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) 

                  59,200   59,200 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink 
Tank Printer) 

    4,300 4,300               8,600 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 
(มอก.) 

      11,800               11,800 

จัดซื้อไมส้ตา๊ฟอลู
มิเนียมแบบชัก 

                  5,000   5,000 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์     20,000                 20,000 
ชุดเครื่องออก
ก าลังกาย 

            356,700         356,700 

ไฟถนนโซล่าเซลล ์                   660,000   660,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่ง ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                        

ค่าชดเชยสญัญา
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

                  147,600 15,000 162,600 

ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

                        

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ้า
นครบุรี หมู่ที่ 6 
(ช่วงบ้านนายส่อย  
ช่วงส าโรง) 

                  126,000   126,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บ้า
นครบุรี หมู่ที่ 6 
(ช่วงบ้านนาย
สามารถ  งอนกระ
โทก) 

                  102,000   102,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านซับ
ก้านเหลือง หมู่ที่ 
4 (ซอยบ้าน
น้อยใจดี) 

                  1,122,000   1,122,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้านซับ
ก้านเหลือง หมู่ที่ 
4 (ซอยโปร่งแดง) 

                  801,000   801,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ้าน
หนองโสน หมู่ที่ 1 
(คุ้มหนองคอม) 

                  1,283,000   1,283,000 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดินพร้อม
ลงหินคลุก (สระ
ประปา) บ้านมาบ
พิมานพัฒนา หมู่

                  177,500   177,500 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

ที่ 9 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดินพร้อม
ลงหินคลุกบ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 3 
(ซอยบ้านป้าวัน
เพ็ญ) 

                  47,700   47,700 

โครงการก่อสร้าง
ถนนมูลดินพร้อม
ลงหินคลุกบ้าน
คลองยาง หมู่ที่ 3 
(ซอยบ้านลุงเยี่ยม) 

                  33,000   33,000 

โครงการขุดลอก
สระ
สาธารณประโยชน์
บ้านคลองยาง หมู่
ที่ 3 (สระ
สาธารณประโยชน์
โปร่งลูกฟ้า) 

                    379,000 379,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

                        

เงินอุดหนุน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                        



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอคร
บุรี 

  15,000                   15,000 

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลแชะ 

  13,000                   13,000 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) 

      2,100,000               2,100,000 

รวม 16,919,600 14,290,400 2,730,300 8,963,100 1,055,000 816,800 356,700 616,000 450,000 7,485,800 1,516,300 55,200,000 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  3 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณเฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (งบประมาณเฉพาะกิจการประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
   

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
หมวดรายได้         
  ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 543,880.08 533,978.24 654,000 654,000 
  ดอกเบี้ย         
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 6,000 
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,050.30 4,312.55 6,000 0 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 1,395.08 0 0 2,000 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 0 2 5,000 5,000 
  เงินสนับสนุนจากงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป 
50,000 0 50,000 50,000 

  รายได้อ่ืน ๆ 0 0 0 3,000 
  ผลประโยชน์อื่น         
  ค่าธรรมเนียม 1,400 2,600 5,000 0 

รวมรายรับ 598,725.46 540,892.79 720,000 720,000 
 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
   

รายจา่ย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
งบกลาง 0 0 0 0 
งบบุคลากร 0 0 0 0 
งบด าเนินงาน 442,281.92 393,284.77 690,000 648,800 
งบลงทุน 0 0 30,000 71,200 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 442,281.92 393,284.77 720,000 720,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“หลวงปู่นิล ถิ่นเมืองเก่า เขาคอกช้าง วัดซับยาง ปรางค์ครบุรี“ 

        เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เทศบาลต าบลครบุรีใต ้อ  าเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา  

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้   

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น  720,000 บาท   แยกเป็น 

รายได้    เป็นเงิน    720,000    บาท 
1. ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 654,000 บาท 

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เพ่ือตั้งรับ
เป็นรายได้จากค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จากการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ตามเทศบัญญัติฯ เรื่องการ
บริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2555 
2. ดอกเบี้ย รวม 6,000 บาท 

2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 6,000 บาท 
- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร จากการบริหารกิจการประปา ตามเทศบัญญัติฯ เรื่อง การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ. 2555 
3. ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 2,000 บาท 

- ประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา จากการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ตาม
เทศบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2555 
4. รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 5,000 บาท 

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ เพ่ือตั้งรับเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด จากการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน ตามเทศบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 
2555 
5. เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ านวน 50,000 บาท 

- ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เป็นเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เพ่ือช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการกิจการประปา ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. รายได้อื่น ๆ จ านวน 3,000 บาท 

- ประมาณการไว้ เพื่อตั้งรับเป็นรายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้น จากการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน ตามเทศบัญญัติฯ เรื่องการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2555 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลครบุรีใต้   

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 720,000 บาท  

แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา   รวม 720,000 บาท 
งบด าเนินงาน    รวม 648,800 บาท 
ค่าใช้สอย    รวม 148,000 บาท 
40. รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ รวม 128,000 บาท 
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 108,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกิจการงบประมาณ
เฉพาะกิจการประปา ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

18) ป ฏิ บั ติ ง า น ซ่ อ ม
บ ารุงรักษา-ปรับปรุงแก้ไขระบบประปา 

19) ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง
ระบบปั๊มน้ า เครื่องสูบน้ า  

20) ปฏิ บั ติ งานด้ านการ
ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (วัสดุ-ครุภัณฑ์) ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

21) ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ด้านแรงงานทั่วไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 

22) ปฏิบัติงานตามหนังสือ
สั่งการ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 

23) ป ฏิ บั ติ ง า น อ่ื น ที่
เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

1.2 รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ของกิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา เช่น ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น 
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างท าระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้าง
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ผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าท าหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎร
กรณีด าเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของกิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน เครื่องสูบน้ า หม้อปั๊มไฟโรงกรองน้ า ฯลฯ ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 
38. วัสดุส านักงาน  รวม
 10,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ ที่ใช้ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผง
กั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition)  ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
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ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง 
น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดท าระเบียบการ
ใช้น้ าประปา ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจการประปา ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล)  
2. วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ  

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดิน
เหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกิจการงบประมาณเฉพาะ
กิจการประปา ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)  เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน 
เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
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- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ส าลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ 
กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะเบท 
น้ ายาพ่นหมอก ควัน ก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ  

- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
4. วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อ่ืน เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกิจการงบประมาณเฉพาะกิจการประปา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

- วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น 
มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ชุดอุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,800 บาท 
1. ค่าไฟฟ้า จ านวน 370,800 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้กับโรงกรองน้ าประปาหมู่บ้านของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  เช่น โรงกรอง
น้ าประปาบ้านคลองยาง โรงกรองน้ าประปาบ้านป่ามะพร้าว และระบบการผลิตอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  (ส ำนัก
ปลัดเทศบำล) 
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งบลงทุน  รวม 71,200 บาท 
ค่าครุภัณฑ์  รวม 71,200 บาท 

1. ครุภัณฑ์การเกษตร  
1.7 จัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาลและอุปกรณ์  จ านวน 41,200 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาลและอุปกรณ์  (ซับเมิร์สสูบน้ า Submerse) ชนิดท่อส่ง 
สแตนเลส 14 ใบพัด ขนาดท่อ 2 นิ้ว 2 แรง จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 41,200 บาท เป็นเงิน 41,200 บาท 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการประปาทีเ่ทศบาลต าบลครบุรใีตก้ ากบัดแูล  

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถจัดหาได้  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 70 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.2 ล าดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
1.8 จัดซื้อปั๊มแรงดัน  จ านวน 30,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว 3 แรง จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท   
เป็นเงิน 30,000 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการประปาทีเ่ทศบาลต าบลครบุรใีตก้ ากบัดแูล  

- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาด เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและสามารถจัดหาได้  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2/2564 หน้าที่ 71 (ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.2 ล าดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
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ประกาศเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
****************** 

ด้วยเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ ในคราวประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  ซึ่งเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ในการด าเนินการตามมาตราดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้
มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6026/2564 ลงวันที่ 11 
มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ผนวก ช 
ล าดับที่ 21.1 นายอ าเภอครบุรี  ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามหนังสืออ าเภอครบุรี  ที่ นม 0023.12/1933    ลงวันที่ 9 กันยายน 
2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

เพ่ือให้ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผล
สมบูรณ์สามารถใช้บังคับได้ ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลครบุรีใต้ และให้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ การด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 
  

(นายสมชาติ  เดชดอน) 
นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 


