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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ .2565
ของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ)
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

1

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ&
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผบริ
ู หารทองถิ่นของเทศบาลตําบลอรพิมพ จะไดเสนอร#างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ#าย
ประจําป(ต#อสภาเทศบาลตําบลอรพิมพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
อรพิมพ จึงขอชี้แจงใหท#านประธานและสมาชิกทุกท#านไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในป(งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต#อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ#ายทั่วไป
ในป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองส#วนทองถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,561,608.36 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,260,284.33 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,280,984.28 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบก#อหนี้ผูกพันและยังไม#ไดเบิกจ#าย รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไม#ไดก#อหนี้ผูกพัน รวม 0 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,650,578.61 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดค#าธรรมเนียม ค#าปรับ และใบอนุญาต

จํานวน
จํานวน

243,355.23 บาท
228,768.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

จํานวน

56,289.29 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

จํานวน

0.00 บาท

จํานวน

18,130 บาท

หมวดรายไดจากทุน

จํานวน

8,220.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จํานวน

15,334,650.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

20,761,165.01 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0 บาท
2.3 รายจ#ายจริง จํานวน 33,673,648.51 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง

จํานวน

10,501,298.50 บาท

งบบุคลากร

จํานวน

13,311,994.75 บาท

งบดําเนินงาน

จํานวน

4,205,974.41 บาท

งบลงทุน

จํานวน

4,104,731.89 บาท

งบเงินอุดหนุน

จํานวน

1,549,648.96 บาท

งบรายจ#ายอื่น

จํานวน

0.00 บาท

2.4 รายจ#ายที่จ#ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท
2.5 มีการจ#ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท
2.6 รายจ#ายที่จ#ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
2.7 รายจ#ายที่จ#ายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
สรุป
สถานการณคลังเทศบาลตําบลอรพิมพอยู#ในฐานะมั่นคง รายรับที่ไดประมาณการไวไดพิจารณาตั้งรับไว
เท#าที่คาดหมายว#าจะไดรับ ใกลเคียงกับความจริง ส#วนในดานรายจ#ายก็ไดพิจารณาจ#ายไวตามความจําเปEนและ
ความตองการของทองถิ่ น โดยถื อ หลั ก ประหยั ด และมุ# ง นํ า ประโยชนไปสู# ป ระชาชนใหมากที่ สุ ด เพื่ อ ความ
เจริญกาวหนา และความผาสุกของประชาชน เปEนประการสําคัญ
ในโอกาสนี้ ขาพเจาขอเสนอร#างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให
สภาเทศบาลตําบลอรพิมพไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบต#อไป
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1. รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

รายได.จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

237,466.45

740,000.00

743,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได)จากทรัพย-สิน

627,711.05

558,750.00

701,750.00

139,894.50

155,000.00

155,000.00

หมวดรายได)เบ็ดเตล็ด

144,057.91

80,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

1,149,129.91

1,533,750.00

1,774,750.00

16,752,616.98 19,918,000.00

19,903,000.00

รวมรายได.ที่รัฐบาลเก็บแล.วจัดสรรให. 16,752,616.98 19,918,000.00
องคกรปกครองสวนท.องถิ่น
รายได.ที่รัฐบาลอุดหนุนให.องคกรปกครอง
สวนท.องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
23,839,094.00 25,050,000.00

19,903,000.00

รวมรายได.ที่รัฐบาลอุดหนุนให.องคกร 23,839,094.00 25,050,000.00
ปกครองสวนท.องถิ่น
รวม 41,740,840.89 46,501,750.00

26,000,000.00

หมวดรายได)จากทุน
รวมรายได.จัดเก็บเอง
รายได.ที่รัฐบาลเก็บแล.วจัดสรรให.องคกร
ปกครองสวนท.องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

26,000,000.00

47,677,750.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
2. รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

งบกลาง

11,954,520.38

13,506,357.00

13,333,000.00

งบบุคลากร

14,645,585.71

16,661,604.00

17,879,062.00

งบดําเนินงาน

5,613,701.31

9,118,089.00

9,591,588.00

งบลงทุน

4,893,790.00

5,444,700.00

5,094,100.00

งบเงินอุดหนุน

1,684,680.00

1,751,000.00

1,760,000.00

งบรายจายอื่น

0.00

20,000.00

20,000.00

38,792,277.40

46,501,750.00

47,677,750.00

รายจาย
จายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
1. รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

รายได.จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

237,466.45

740,000.00

743,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได)จากทรัพย-สิน

627,711.05

558,750.00

701,750.00

139,894.50

155,000.00

155,000.00

หมวดรายได)เบ็ดเตล็ด

144,057.91

80,000.00

175,000.00

0.00

0.00

0.00

1,149,129.91

1,533,750.00

1,774,750.00

16,752,616.98 19,918,000.00

19,903,000.00

รวมรายได.ที่รัฐบาลเก็บแล.วจัดสรรให. 16,752,616.98 19,918,000.00
องคกรปกครองสวนท.องถิ่น
รายได.ที่รัฐบาลอุดหนุนให.องคกรปกครอง
สวนท.องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
23,839,094.00 25,050,000.00

19,903,000.00

รวมรายได.ที่รัฐบาลอุดหนุนให.องคกร 23,839,094.00 25,050,000.00
ปกครองสวนท.องถิ่น
รวม 41,740,840.89 46,501,750.00

26,000,000.00

หมวดรายได)จากทุน
รวมรายได.จัดเก็บเอง
รายได.ที่รัฐบาลเก็บแล.วจัดสรรให.องคกร
ปกครองสวนท.องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

26,000,000.00

47,677,750.00
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คาใชจายมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
1 เงินงบประมาณรายจายประจําป 2565
47,677,750.00
(1)
2 งบประมาณรายจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจ$าง ตามรายการดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
2.1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงินเดือน
(1) เงินเดือน (ข$าราชการ / พนักงานท$องถิ่น)
8,481,708.00
(2) เงินเพิ่มตางๆ (ข$าราชการ / พนักงานท$องถิ่น)
84,000.00
(3) เงินประจําตําแหนง
384,000.00
2.2 เงินคาจาง
(1) คาจ$างลูกจ$างประจํา
291,180.00
(2) เงินคาครองชีพชั่วคราวของลูกจ$างประจํา
(3) เงินจ$างพนักงานจ$าง
4,635,658.00
(4) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ$าง
158,220.00
2.3 ประโยชน5ตอบแทนอื่น
(1) เงินจายเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ
(2) เงินคาเชาบ$าน
624,000.00
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร
174,400.00
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(5) เงินชวยเหลือคาทําศพ
(6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข$าราชการท$องถิ่น
440,000.00
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
260,000.00
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (สําหรับพนักงานจ$าง)
15,000.00
(9) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ (โบนัส)
1,214,666.00
รวมคาใชจายเงินเดือน เงินคาจาง และเงินประโยชน5ตอนแทนอื่น
16,762,832.00
(2)
คิดเปBนร$อยละของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 [(2)/(1)*100] = 35.16
หมายเหตุ คิดเปBนร$อยละ 35.16 ของงบประมาณรายจายประจําป
(ตามความในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท$องถิ่น พ.ศ. 2542)

ผลกระทบสุทธิของงบประมาณ
งบประมาณรายจายทั่วไป
1 งบประมาณรายจายประจํา
เปBนร$อยละ
89.32

ยอดรวม
47,677,750.00
ยอดรวม
42,583,650.00
ของงบประมาณรายจายทั่วไป

บาท
บาท
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2 งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน

ยอดรวม
5,094,100.00
ของงบประมาณรายจายทั่วไป

บาท

เปBนร$อยละ
10.68
สรุป สาระสําคัญของงบประมาณรายจายทั่วไป ตั้งรับและตั้งจายตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ถูกต$องแล$ว ด$วยความระมัดระวัง ประหยัด และรอบคอบ

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลอรพิมพ5

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ .2565
ของ
เทศบาลตําบลอรพิมพ(
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

9

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลอรพิมพ&
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ด.าน

รวม

ด.านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

16,525,753

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด.านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

345,600
6,348,755
494,000

แผนงานสังคมสงเคราะห,

2,108,330

แผนงานเคหะและชุมชน

2,023,112

แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด.านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด.านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

270,000
350,000
5,635,500
243,700

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

13,333,000
47,677,750
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รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

13,333,000

13,333,000

งบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

13,333,000

13,333,000

งาน
งบ

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รวม

10,675,752

2,182,397

12,858,149

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝายประจํา)

8,051,112

2,182,397

10,233,509

2,708,298

791,206

3,499,504

ค$าตอบแทน

1,129,836

480,206

1,610,042

ค$าใช*สอย

1,058,462

200,000

1,258,462

ค$าวัสดุ

280,000

90,000

370,000

ค$าสาธารณูปโภค

240,000

21,000

261,000

64,300

43,800

108,100

ค$าครุภัณฑ5

64,300

43,800

108,100

งบเงินอุดหนุน

40,000

0

40,000

เงินอุดหนุน

40,000

0

40,000

งบรายจายอื่น

20,000

0

20,000

รายจ$ายอื่น

20,000

0

20,000

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

11

งาน
งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

งานป4องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รวม

0

290,000

290,000

ค$าตอบแทน

0

30,000

30,000

ค$าใช*สอย

0

165,000

165,000

ค$าวัสดุ

0

95,000

95,000

งบลงทุน

55,600

0

55,600

ค$าครุภัณฑ5
แผนงานการศึกษา

55,600

0

55,600

งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

2,562,005

0

2,562,005

2,562,005

0

2,562,005

491,000

1,612,750

2,103,750

263,000

0

263,000

ค$าใช*สอย

60,000

686,950

746,950

ค$าวัสดุ

60,000

925,800

985,800

108,000

0

108,000

123,000

0

123,000

ค$าครุภัณฑ5

33,000

0

33,000

ค$าที่ดินและสิ่งก$อสร*าง

90,000

0

90,000

งบเงินอุดหนุน

90,000

1,470,000

1,560,000

เงินอุดหนุน

90,000

1,470,000

1,560,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค$าตอบแทน

ค$าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

แผนงานสาธารณสุข
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งาน
งบ

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน

334,000

334,000

ค$าใช*สอย

334,000

334,000

งบเงินอุดหนุน

160,000

160,000

เงินอุดหนุน
แผนงานสังคมสงเคราะห

160,000

160,000

งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

รวม

1,111,380

0

1,111,380

1,111,380

0

1,111,380

314,950

550,000

864,950

214,950

0

214,950

ค$าใช*สอย

60,000

550,000

610,000

ค$าวัสดุ

40,000

0

40,000

132,000

0

132,000

ค$าครุภัณฑ5

32,600

0

32,600

ค$าที่ดินและสิ่งก$อสร*าง

99,400

0

99,400

เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค$าตอบแทน

งบลงทุน

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งา งานบริหารทั่วไป

งานไฟฟ4า

งานกําจัดขยะมูล

รวม
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น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค$าตอบแทน
ค$าใช*สอย
ค$าวัสดุ
งบลงทุน

เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

และประปา

ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

1,347,528

0

0

1,347,528

1,347,528

0

0

1,347,528

439,384

50,000

160,000

649,384

138,074

0

0

138,074

61,310

0

80,000

141,310

240,000

50,000

80,000

370,000

26,200

0

0

26,200

0

0

26,200

ค$าครุภัณฑ5
26,200
แผนงานสร>างความเข>มแข็งของชุมชน
งาน
งานสงเสริมและ
งบ
สนับสนุนความ
เข>มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน

270,000

270,000

ค$าใช*สอย

260,000

260,000

ค$าวัสดุ
10,000
10,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน
งานกีฬาและ
งานศาสนาวัฒนธรรม
งบ
นันทนาการ
ท>องถิน่

รวม

งบดําเนินงาน

170,000

180,000

350,000

ค$าใช*สอย

170,000

180,000

350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานกอสร>าง
งบ

รวม
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งบดําเนินงาน

1,000,000

1,000,000

ค$าใช*สอย

1,000,000

1,000,000

งบลงทุน

4,635,500

4,635,500

ค$าที่ดินและสิ่งก$อสร*าง
แผนงานการเกษตร

4,635,500

4,635,500

งาน
งบ

งานสงเสริม
การเกษตร

งานสิ่งแวดล>อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน

150,000

80,000

230,000

ค$าใช*สอย

140,000

80,000

220,000

10,000

0

10,000

13,700

0

13,700

13,700

0

13,700

ค$าวัสดุ
งบลงทุน
ค$าครุภัณฑ5

15

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก-ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว-โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลอรพิมพ9 และโดยเห็นชอบของผู-วาราชการจังหวัด
ข-อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข-อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให-ใช-บงั คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต-นไป
ข-อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทัง้ สิ้น 47,677,750
บาท
ข-อ 4 งบประมาณรายจายทัว่ ไป จายจากรายได-จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทัง้ สิ้น 47,677,750 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได-ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด+านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
16,525,753
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด+านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

345,600
6,348,755
494,000

แผนงานสังคมสงเคราะห9

2,108,330

แผนงานเคหะและชุมชน

2,023,112

แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
ด+านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

270,000
350,000
5,635,500

แผนงานการเกษตร
243,700
ด+านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
13,333,000
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
47,677,750
ข-อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได- เปนจํานวนรวมทั้งสิน้ 0 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
รวมรายจาย
0
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ข-อ 6 ให-นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ9ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ ด-รับอนุมตั ิให-เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด-วยวิธีการงบประมาณขององค9กรปกครองสวนท-องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด-วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค9กรปกครองสวนท-องถิ่น
ข-อ 7 ให-นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ9 มีหน-าที่รักษาการให-เปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

..................................................
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตาํ บลอรพิมพ9
เห็นชอบ

..................................................
(นายวิจิตร กิจวิรัตน9)
นายอําเภอครบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู-วาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ยอดต+าง (%)

ป 2565

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงท!องที่
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร!าง
ภาษีป(าย
รวมหมวดภาษีอากร

648,838.56

108.00

0.00

0.00 %

0.00

67,669.45

767.60

0.00

0.00 %

0.00

0.00

195,546.85

700,000.00

0.00 %

700,000.00

38,924.00

41,044.00

40,000.00

7.50 %

43,000.00

755,432.01

237,466.45

740,000.00

0.00

2,124.30

0.00

100.00 %

3,000.00

189,220.00

191,480.00

220,000.00

0.00 %

220,000.00

120.00

100.00

250.00

0.00 %

250.00

740.00

820.00

1,500.00

0.00 %

1,500.00

970.00

140.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

4,210.00

1,529.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

743,000.00

หมวดค+าธรรมเนียม ค+าปรับ และใบอนุญาต
ค,าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ค,าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค,าธรรมเนียมป5ด โปรย ติดตั้งแผ,นประกาศ
หรือแผ,นปลิว เพื่อการโฆษณา
ค,าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค,าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย@
ค,าธรรมเนียมอื่น ๆ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ค,าปรับผู!กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค,าปรับการผิดสัญญา
ค,าปรับอื่น ๆ
ค,าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย
ค,าใบอนุญาตประกอบการค!าสําหรับกิจการ
ที่เปEนอันตรายต,อสุขภาพ
ค,าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค,าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช!
เครื่องขยายเสียง
รวมหมวดค+าธรรมเนียม ค+าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได9จากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได9จากทรัพยสิน

1,600.00

1,650.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

67,424.00

317,038.75

200,000.00

60.00 %

320,000.00

0.00

0.00

500.00

0.00 %

500.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00 %

4,000.00

93,800.00

101,300.00

100,000.00

20.00 %

120,000.00

4,439.00

10,239.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

3,075.00

1,290.00

3,500.00

0.00 %

3,500.00

369,598.00

627,711.05

558,750.00

153,194.96

139,894.50

155,000.00

153,194.96

139,894.50

155,000.00

80,000.00

41,000.00

55,000.00

701,750.00

0.00 %

155,000.00
155,000.00

หมวดรายได9เบ็ดเตล็ด
ค,าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ!าง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

0.00 %

55,000.00
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รายได!เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

525.82

103,057.91

25,000.00

80,525.82

144,057.91

80,000.00

578,267.55

575,539.03

700,000.00

0.00 %

700,000.00

ภาษีมูลค,าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

9,077,719.44

8,433,626.28

9,500,000.00

0.00 %

9,500,000.00

ภาษีมูลค,าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได!ฯ

2,571,224.82

2,576,198.22

3,520,000.00

-0.57 %

3,500,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

140,047.96

149,153.67

150,000.00

3.33 %

155,000.00

ภาษีสรรพสามิต

5,171,604.29

4,498,285.44

5,300,000.00

0.00 %

5,300,000.00

ค,าภาคหลวงแร,

72,790.41

71,106.97

100,000.00

0.00 %

100,000.00

45,560.16

39,957.37

48,000.00

0.00 %

48,000.00

579,335.00

408,750.00

600,000.00

0.00 %

600,000.00

18,236,549.63

16,752,616.98

19,918,000.00

22,827,702.00

23,839,094.00

25,050,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

22,827,702.00

23,839,094.00

25,050,000.00

26,000,000.00

รวมทุกหมวด

42,423,002.42

41,740,840.89

46,501,750.00

47,677,750.00

รวมหมวดรายได9เบ็ดเตล็ด

380.00 %

120,000.00
175,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต@

ค,าภาคหลวงป5โตรเลียม
ค,าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

19,903,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

3.79 %

26,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,677,750

บาท แยกเป0น

รายได1จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รวม

743,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร1าง

จํานวน

700,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมาและคาดวาจะเก็บ
คาธรรมเนียมไดจริง
ภาษีป6าย

จํานวน

43,000 บาท

รวม

701,750 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จํานวน

3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่ง
คาดการณ0วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

250 บาท

จํานวน

1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไว สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากการ
ขยายตัวของเขตชุมชน โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณ
ที่ลวงมาแลว ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นและคาดวาจะเก็บภาษีไดจริง
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาธรรมเนียมป=ด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
เพื่อการโฆษณา
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย$

จํานวน

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาธรรมเนียมอื่น ๆ

จํานวน

5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาปรับผู1กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

จํานวน

3,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาปรับการผิดสัญญา

จํานวน

320,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่ง
คาดการณ0วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาปรับอื่น ๆ

จํานวน

500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

3,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาใบอนุญาตประกอบการค1าสําหรับกิจการที่เป0นอันตราย
ตอสุขภาพ
ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่ง
คาดการณ0วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช1เครื่องขยายเสียง
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
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ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
หมวดรายได1จากทรัพย$สิน

รวม

155,000 บาท

จํานวน

155,000 บาท

รวม

175,000 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง

จํานวน

55,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

จํานวน

120,000 บาท

ดอกเบี้ย
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
หมวดรายได1เบ็ดเตล็ด

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่ง
คาดการณ0วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
รายได1ที่รัฐบาลเก็บแล1วจัดสรรให1องค$กรปกครองสวนท1องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 19,903,000 บาท
ภาษีรถยนต$

จํานวน

700,000 บาท

ประมาณตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว ในการคาดการณ0ซึ่งคาดวาจะ
ไดรับเพิ่มขึ้น
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

จํานวน

9,500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดวาจะ
ไดรับเพิ่มมากขึ้น
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได1ฯ

จํานวน

3,500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่ง
คาดการณ0วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จํานวน

155,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่ง
คาดการณ0วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
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ภาษีสรรพสามิต

จํานวน

5,300,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาภาคหลวงแร

จํานวน

100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาภาคหลวงป=โตรเลียม

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริง
ในปงบประมาณที่ลวงมาแลวในการคาดการณ0 ซึ่งคาดการณ0
วาจะไดรับเพิ่มขึ้น

รายได1ที่รัฐบาลอุดหนุนให1องค$กรปกครองสวนท1องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการตั้งรับไว มากกวาการประมาณการเงินอุดหนุน
ทั่วไปในปที่ผานมา และมากกวาที่ไดรับจริงในปที่ลวง
มาแลว เนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือก
ทํา เชน คาใชจางเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และเงินอุดหนุนดาน
การศึกษา เป;นตน มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจึงประมาณการไว
ตามที่คาดวาจะไดรับ โดยคาดการณ0จากปที่ลวงมาแลว ซึ่ง
คาดวาจะไดรับเพิ่มมากขึ้น

จํานวน 26,000,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจริง
ป 2562
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ1ายกิจการโครงการอื่น
ๆ
เบี้ยยังชีพผู:สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผู:ป;วยเอดส
เงินสํารองจ1าย
รายจ1ายตามข:อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข:าราชการ
ส1วนท:องถิ่น (ก.บ.ท.)

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

229,572
9,832

203,497
9,949

258,000
10,322

0.78
45.32

%
%

260,000
15,000

0

0

20,000

-100

%

0

8,167,800
2,225,800
118,500
152,500

8,608,500
2,274,200
118,500
87,800

9,200,000
3,000,000
120,000
200,000

3.26
-16.67
10
0

%
%
%
%

9,500,000
2,500,000
132,000
200,000

0

0

0

100

%

440,000

รายจายจริง

ประมาณการ
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ป 2562
เงินช1วยค1าครองชีพผู:รับบํานาญ (ช.ค.บ.)
ค1าใช:จ1ายในการจัดการจราจร
ค1าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห1งประเทศไทย
(ส.ท.ท.)
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข:าราชการส1วน
ท:องถิ่น (กบท.)
เงินช1วยค1าครองชีพผู:รับบํานาญ (ชคบ.)
เงินช1วยพิเศษ
เงินช1วยค1าทําศพข:าราชการ/พนักงาน
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ป 2563

ป 2564

ยอดตาง (%)

ป 2565

0

0

0

100

%

6,000

19,650

0

20,000

0

%

20,000

31,861.65

29,484.38

33,000

-9.09

%

30,000

0
203,000

0
200,000

0
200,000

100
0

%
%

20,000
200,000

402,940

415,038

643,553

-100

%

0

0

7,552

6,000

-100

%

0

0
11,561,455.65
11,561,455.65
11,561,455.65
11,561,455.65

0
11,954,520.38
11,954,520.38
11,954,520.38
11,954,520.38

0
13,720,875
13,720,875
13,720,875
13,720,875

100

%

10,000
13,333,000
13,333,000
13,333,000
13,333,000

งานบริหารทั่วไป
รายจายจริง
ป 2562
งบบุคลากร

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565
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เงินเดือน (ฝ1ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส1วน
ท:องถิ่น
ค1าตอบแทนประจําตําแหน1งนายก/รองนายก
ค1าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ค1าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารส1วนตําบล
ค1าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ1ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
เงินเดือนข:าราชการ หรือพนักงานส1วนท:องถิ่น
เงินเพิ่มต1าง ๆ ของข:าราชการ หรือพนักงานส1วน
ท:องถิ่น
เงินประจําตําแหน1ง
ค1าจ:างลูกจ:างประจํา
ค1าตอบแทนพนักงานจ:าง

695,520

695,520

695,520

0

%

695,520

120,000
120,000

120,000
120,000

120,000
120,000

0
0

%
%

120,000
120,000

198,720

198,720

198,720

0

%

198,720

1,374,480

1,374,480

1,490,400

0

%

1,490,400

2,508,720

2,508,720

2,624,640

2,938,848

3,183,554

3,926,274

20.43

%

4,728,372

0

0

84,000

0

%

84,000

132,000
246,240

132,000
260,280

216,000
273,480

0
6.47

%
%

216,000
291,180

2,551,200

2,500,869

2,580,840

0.73

%

2,599,560

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
22.22 %

ป 2565
132,000

รายจายจริง
เงินเพิ่มต1าง ๆ ของพนักงานจ:าง

ป 2562
130,560

ป 2563
107,387

ป 2564
108,000

2,624,640
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รวมเงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค1าตอบแทนผู:ปฏิบตั ิราชการอันเปIนประโยชนแก1
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
ค1าเบี้ยประชุม
ค1าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค1าเช1าบ:าน
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตรข:าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ:างประจํา
รวมคาตอบแทน
คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
ค1าจ:างเหมาที่มลี ักษณะการจ:างทําเพื่อให:
ได:มาซึ่งปKายประชาสัมพันธ
ค1าเช1าเครื่องถ1ายเอกสาร

ค1าเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับ
(พรบ.)

5,998,848
8,507,568

6,184,090
8,692,810

7,188,594
9,813,234

0

0

585,376

9.13

%

638,836

812
0
226,790

812
0
284,000

2,000
5,000
312,000

0
100
23.08

%
%
%

2,000
10,000
384,000

0

0

0

100

%

95,000

282,937

342,022

971,376

12,257.5

19,130

312,000

-18.12

%

255,462

0

0

0

100

%

10,000

45,600
42,000
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

50,000

0 %
ประมาณการ
ยอดตาง (%)

50,000

0

0

ป 2564
0

8,051,112
10,675,752

1,129,836

100

%

ป 2565
5,000

29
รายจ1ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
ค1าของรางวัลหรือเงินรางวัล
ค1าชดใช:ค1าเสียหายหรือค1าสินไหมทดแทน
ค1าใช:จ1ายในการดําเนินการเลือกตัง้ ของ
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค1าพวงมาลัย ช1อดอกไม: กระเช:าดอกไม:และ
พวงมาลา
ค1าพวงมาลัย ช1อดอกไม: กระเช:าดอกไม:และ
พวงมาลา
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
โครงการจัดทําซุ:มเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
โครงการปกปKองสถาบันสําคัญของชาติและ
การสร:างความสมานฉันทของคนในชาติ

6,650

4,100

10,000

0

%

10,000

0
0

0
0

3,000
10,000

0
0

%
%

3,000
10,000

0

0

500,000

-90

%

50,000

116,340

73,942

78,000

28.21

%

100,000

2,000

2,000

5,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

5,000

55,566
0
0

40,724
0
0

80,000
40,000
15,980

0
-100
25.16

%
%
%

80,000
0
20,000

0

0

20,000

0

%

20,000

รายจายจริง
ป 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให:แก1
ผู:บริหารท:องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ลูกจ:างประจํา และพนักงานจ:างเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู:บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565

0

0

20,899

-4.3

%

20,000

259,532

254,900

305,000

-1.64

%

300,000

30
พนักงานเทศบาล ลูกจ:างประจํา และ
พนักงานจ:างเทศบาลตําบลอรพิมพ
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร:างและการปKองกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ
วัสดุงานบ:านงานครัว
วัสดุก1อสร:าง
วัสดุยานพาหนะและขนส1ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล1อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร1

0

0

20,000

0

%

20,000

111,525.38
609,470.88

69,420.98
506,216.98

100,000
1,569,879

0

%

100,000
1,058,462

35,725
0
15,900
3,680
35,418
112,337

48,537
1,421
19,961
6,613
10,246.33
90,495

50,000
10,000
20,000
10,000
40,000
120,000

0
0
0
0
-25
-16.67

%
%
%
%
%
%

50,000
10,000
20,000
10,000
30,000
100,000

0

0

10,000

0

%

10,000

รายจายจริง
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
ค1าไฟฟKา
ค1าน้ําประปา ค1าน้ําบาดาล
ค1าบริการโทรศัพท

ป 2562
26,056
229,116

ป 2563
30,250
207,523.33

ป 2564
40,000
300,000

184,576.48
17,484.4
1,556.85

164,887.21
25,341.27
859.21

180,000
20,000
5,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
25 %

11.11
-25
-40

%
%
%

ป 2565
50,000
280,000
200,000
15,000
3,000
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ค1าบริการไปรษณีย
ค1าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข:า
ออกงาน
จัดซื้อตู:เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
จัดซื้อตู:เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
จัดซื้อโตQะทํางานระดับ 3-6 พร:อมเก:าอี้

0
25,667.16
229,284.89
1,350,808.77

0
18,507.19
209,594.88
1,265,357.19

5,000
30,000
240,000
3,081,255

-60
-33.33

%
%

2,000
20,000
240,000
2,708,298

0

0

10,500

-100

%

0

0
0
0

5,000
0
0

0
0
0

0
100
100

%
%
%

0
8,000
8,000

0

0

15,000

-100

%

0

จัดซื้อโตQะพับอเนกประสงค 10 ตัว

รายจายจริง
ป 2562
จัดซื้อโตQะหมู1บูชา
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑก1อสร:าง
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดต:นไม:(เลือ่ ยโซ1ยนต)
2 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑไฟฟKาและวิทยุ

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-100 %

0

0

ป 2564
7,500

ป 2565

0

0

60,000

-100

%

0

8,988

0

0

0

%

0

0

32
โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร:อม
แร็กสําหรับใส1มิกเซอร
โครงการจัดซื้อลําโพงอเนกประสงคพร:อม
แอมปR ขนาดไม1น:อยกว1า 10 นิ้ว พร:อมไมค
ลอย
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม1น:อยกว1า 19 นิ้ว)
เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INK JET Printer) สี
ขาวดํา
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม1น:อย
กว1า 19 นิ้ว)

0

12,500

0

0

%

0

15,000

0

0

0

%

0

0

0

0

100

%

44,000

0

0

0

100

%

4,300

21,900

22,000

0

0

%

0

รายจายจริง
ป 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงานจํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
รวมคาครุภัณฑ<
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส1วนราชการ

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565

0

0

34,000

-100

%

0

0

0

3,200

-100

%

0

45,888
45,888

39,500
39,500

130,200
130,200

64,300
64,300

33
เงินอุดหนุนส1วนราชการ
โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร1วมในการ
ช1วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส1วน
ท:องถิ่น(สถานที่กลาง)อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร1วมในการ
ช1วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส1วน
ท:องถิ่น(สถานที่กลาง)อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

15,000

15,000

20,000

0

%

20,000

0

10,000

17,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

20,000

15,000
15,000

25,000
25,000

37,000
37,000

รายจายจริง
รายจายอื่น
รายจ1ายอื่น
ค1าใช:จ1ายตามคําพิพากษา
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู:รับบริการ
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

ป 2562

ป 2563

0
0
0
0
9,919,264.77

0
0
0
0
10,022,667.19

ป 2564

0
20,000
20,000
20,000
13,081,689

40,000
40,000
ประมาณการ
ยอดตาง (%)

100
-100

%
%

ป 2565

20,000
0
20,000
20,000
13,508,350
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เงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
เงินเดือนข:าราชการ หรือพนักงานส1วนท:องถิ่น
เงินเพิ่มต1าง ๆ ของข:าราชการ หรือพนักงานส1วน
ท:องถิ่น
เงินประจําตําแหน1ง
ค1าตอบแทนพนักงานจ:าง
เงินเพิ่มต1าง ๆ ของพนักงานจ:าง
รวมเงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

850,290

1,022,321

1,117,920

25.22

%

1,399,872

14,340

5,220

0

0

%

0

42,000
651,600
31,080
1,589,310
1,589,310

42,000
677,880
19,560
1,766,981
1,766,981

42,000
705,120
7,584
1,872,624
1,872,624

0
5.02
-100

%
%
%

42,000
740,525
0
2,182,397
2,182,397

รายจายจริง
ป 2562
ค1าตอบแทนผู:ปฏิบตั ิราชการอันเปIนประโยชนแก1
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
ค1าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค1าเช1าบ:าน
รวมคาตอบแทน
คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565

176,100

197,300

255,300

48.53

%

379,206

0
76,200
252,300

0
85,200
282,500

1,000
90,000
346,300

0
11.11

%
%

1,000
100,000
480,206

39,900

162,606.6

68,600

-27.11

%

50,000

35
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินเทศบาลตําบลอรพิมพ
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบ:านงานครัว

วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
ค1าบริการไปรษณีย
ค1าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน

45,720

42,772

70,000

-28.57

%

50,000

0

0

10,000

0

%

10,000

0

0

80,000

0

%

80,000

3,800
89,420

7,000
212,378.6

10,000
238,600

0

%

10,000
200,000

54,234.6
43,992.95
0
0
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
29,196
29,645
83,430.6
73,637.95

60,000
1,400

-33.33 %
614.29 %
ประมาณการ
ยอดตาง (%)
0 %

40,000
10,000

1,786
7,704
9,490
434,640.6

793
15,408
16,201
584,717.55

ป 2564
40,000
101,400
5,000
16,000
21,000
707,300

0
0

%
%

ป 2565
40,000
90,000
5,000
16,000
21,000
791,206
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โครงการจัดซื้อตู:เหล็ก 4 ลิ้นชัก
จัดซื้อตู:กระจกบานเลื่อน
จัดซื้อตู:เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จัดซื้อตู:เหล็กทึบ 2 บาน
จัดซื้อตู:เหล็กแบบทึบ 2 บาน
จัดซื้อโตQะทํางานระดับ 3-6 พร:อมเก:าอี้
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

7,900
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
7,000

0
100
0
100
0
-100

%
%
%
%
%
%

0
10,000
0
11,800
0
0
0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0
ป 2562

จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม1น:อยกว1า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Networt แบบที่ 1
รวมคาครุภัณฑ<
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน

0
0
8,000
0
5,000
0

0
ป 2563

30,000
ป 2564

-100

%

ยอดตาง (%)

ป 2565

0

0

22,000

0

%

22,000

0

0

8,900

-100

%

0

7,900
7,900
2,031,850.6
11,951,115.37

13,000
13,000
2,364,698.55
12,387,365.74

67,900
67,900
2,647,824
15,729,513

43,800
43,800
3,017,403
16,525,753

37
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส1วน
รวมคาครุภัณฑ<
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

รายจายจริง
ป 2562
ค1าตอบแทนผู:ปฏิบตั ิราชการอันเปIนประโยชนแก1
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
รวมคาตอบแทน
คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการจัดฝdกอบรมชุดปฏิบตั ิการจิตอาสา
ภัยพิบัติ
โครงการตามมาตรการปKองกันและแก:ไข
ปeญหาอุบัติเหตุทางถนน
โครงการฝdกจัดตั้งศูนย อปพร. เทศบาลตําบล
อรพิมพ
โครงการฝdกอบรมปKองกันและบรรเทา

ป 2563

100

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

0

%

55,600
55,600
55,600
55,600

ป 2565

21,000

0

30,000

30,000

21,000

0

30,000

0

0

90,000

0

%

90,000

8,176

19,800

30,000

0

%

30,000

79,300

0

0

0

%

0

0

0

25,000

0

%

25,000

30,000

38
สาธารณะภัยให:กับ โรงเรียน วัด และชุมชน
ในพื้นที่
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส1ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล1อลื่น
วัสดุเครื่องแต1งกาย

วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑเครื่องดับเพลิง
โครงการจัดซื้อปKายไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร:อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 จอขนาดไม1น:อยกว1า 19 นิ้ว
รวมคาครุภัณฑ<

15,210.23
102,686.23

14,775
34,575

20,000
165,000

0

%

20,000
165,000

0
34,936
24,500
27,500
14,400
10,000
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
24,000
19,650
62,900
92,086
186,586.23
126,661

57,500
30,000
7,500

-47.83 %
0 %
100 %
ประมาณการ
ยอดตาง (%)
100 %

30,000
30,000
15,000

ป 2564
0
95,000
290,000

ป 2565
20,000
95,000
290,000

17,000

0

0

0

%

0

0

0

7,500

-100

%

0

0

22,000

0

0

%

0

17,000

22,000

7,500

0

39
รวมงบลงทุน
รวมงานป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

17,000
203,586.23
203,586.23

22,000
148,661
148,661

7,500
297,500
297,500

0
290,000
345,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
รายจายจริง
เงินเดือนข:าราชการ หรือพนักงานส1วนท:องถิ่น
เงินประจําตําแหน1ง
เงินวิทยฐานะ
ค1าตอบแทนพนักงานจ:าง
เงินเพิ่มต1าง ๆ ของพนักงานจ:าง
รวมเงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค1าตอบแทนผู:ปฏิบตั ิราชการอันเปIนประโยชนแก1
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
ค1าเช1าบ:าน
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตร

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
8.22 %
0 %
0 %
5.04 %
8.96 %

ป 2562
1,163,610
42,000
0
780,500
67,635
2,053,745
2,053,745

ป 2563
1,237,680
42,000
80,500
855,754.84
69,383.87
2,285,318.71
2,285,318.71

ป 2564
1,296,880
42,000
42,000
929,400
90,140
2,400,420
2,400,420

ป 2565
1,403,532
42,000
42,000
976,253
98,220
2,562,005
2,562,005

0

0

187,715

5.8

%

198,600

93,000

60,000

35,000

-42.86

%

20,000

40
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตรข:าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ:างประจํา
รวมคาตอบแทน

0

0

0

97,800

69,599.75

242,715

8,888
0

25,000
0

คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1าย เพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ

8,648
0
รายจายจริง
ป 2562

รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค1าใช:จ1ายในการพัฒนาครูผู:ดูแลเด็ก ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ค1าใช:จ1ายในการพัฒนาครูผู:ดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุงานบ:านงานครัว

ป 2563

ป 2564

100

%

44,400
263,000

-100 %
100 %
ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0
20,000
ป 2565

0

0

0

100

%

20,000

8,840

0

45,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

10,000

0

0

20,000

-100

%

0

5,920
23,408

0
8,888

10,000
100,000

0

%

10,000
60,000

0
10,000

28,482
0

30,000
0

0
0

%
%

30,000
0

41
วัสดุก1อสร:าง
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ

0
900
10,900

0
9,350
37,832

0
20,000
50,000

100
0

%
%

10,000
20,000
60,000

66,995.51

68,707.79

72,000

0

%

72,000

คาสาธารณูปโภค
ค1าไฟฟKา

รายจายจริง
ป 2562
ค1าน้ําประปา ค1าน้ําบาดาล
ค1าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อโตQะทํางานพร:อมเก:าอี้ของครู
ผู:ดูแลเด็ก
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร1
กล:องถ1ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSL-R
ครุภณ
ั ฑงานบ:านงานครัว
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ:าแบบข:อแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง
โครงการจัดซื้อผ:าม1านพร:อมติดตั้ง ศูนย

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
0 %
0 %

0
15,408
82,403.51
214,511.51

0
16,692
85,399.79
201,719.54

ป 2564
10,000
26,000
108,000
500,715

ป 2565
10,000
26,000
108,000
491,000

20,000

0

0

0

%

0

0

0

0

100

%

33,000

8,774

0

0

0

%

0

0

0

70,000

-100

%

0
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พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด
Network แบบที่ 1
รวมคาครุภัณฑ<

คาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
ค1าก1อสร:างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุง ต1อเติม ห:องเก็บวัสดุ
อุปกรณ
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส1วนราชการ
เงินอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่
เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

0
28,774
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563

0

10,000

0

80,000

-100

%

33,000
ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

0

0

0

0
28,774

0
0

0
80,000

60,000
0
60,000
60,000
2,357,030.51

58,000
0
58,000
58,000
2,545,038.25

90,000
0
90,000
90,000
3,071,135

0

100

%

ป 2565

90,000
90,000
123,000

-100
100

%
%

0
90,000
90,000
90,000
3,266,005
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งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
ค1าพาหนะนําเด็กส1งสถานพยาบาล

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการจ:างเหมารถรับส1ง-เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลในเขตเทศบาลตําบล
อรพิมพ
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
ค1าพาหนะนําเด็กส1งสถานพยาบาล
โครงการแข1งขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อําเภอครบุรี)
โครงการแข1งขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อําเภอครบุรี)
โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแห1งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห1งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ
โครงการจัดประสบการณเรียนรู:นอกสถานที่
ของศูนยพัฒนาเด็กของเทศบาลตําบลอร
พิมพ
โครงการจัดประสบการณเรียนรู:นอกสถานที่

100

%

1,000

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ยอดตาง (%)

ป 2565

0

53,160

110,000

-1.82

%

108,000

0

0

1,000

-100

%

0

22,866

77,438

30,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

30,000

0
46,730

0
49,480

0
40,000

100
-100

%
%

50,000
0

0

5,576

10,000

0

%

10,000

0

0

0

100

%

20,000

15,792

0

20,000

-100

%

0
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ของศูนยพัฒนาเด็กของเทศบาลตําบลอร
พิมพ
รายจายจริง
ป 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหน:าอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการฝdกอบรมเชิงปฏิบัติการแก1ครูผู:ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส1งเสริม
การจัดการศึกษาท:องถิ่นของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ
โครงการส1งเสริมการจัดการศึกษาและทักษะ
ทางวิชาการสําหรับเด็กปฐมวัย (อําเภอครบุรี)
โครงการส1งเสริมการจัดการศึกษาและทักษะ
ทางวิชาการสําหรับเด็กปฐมวัย(อําเภอครบุรี)
โครงการสนับสนุนค1าใช:จ1ายการบริหาร
สถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
โครงการสนับสนุนค1าใช:จ1ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอรพิมพ
โครงการสนับสนุนค1าใช:จ1ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

19,979

0

0

%

0

0

0

0

100

%

40,000

15,791

12,636

20,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

20,000

294,000

296,000

343,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

334,500

67,800

44,070

79,100

-100

%

0

รายจายจริง

ประมาณการ
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ป 2562
โครงการสนับสนุนค1าใช:จ1ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก1ครูผู:ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส1งเสริมการ
จัดการศึกษาท:องถิ่นของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอรพิมพ
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุงานบ:านงานครัว
ค1าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการศึกษา
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

ป 2563

ป 2564

ยอดตาง (%)

ป 2565

0

0

0

100

%

73,450

49,083

0

40,000

-100

%

0

512,062

558,339

693,100

4,130
639,871.22
102,000
746,001.22
1,258,063.22

9,795
646,517.8
105,400
761,712.8
1,320,051.8

35,000
835,500
119,000
989,500
1,682,600

2,229.43
-100
-7.14

%
%
%

815,300
0
110,500
925,800
1,612,750

0
0

20,000
20,000

0
0

0
0

%
%

0
0

0

15,000

-100 %
ประมาณการ
ยอดตาง (%)

0

งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
จัดซื้อชั้นวางกระเปqาและที่นอน
จัดซื้อชุดโตQะทานอาหารเด็กพร:อมเก:าอี้
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร1
เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง

0
รายจายจริง
ป 2562

ป 2563

ป 2564

686,950

ป 2565

46
ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จัดซื้อเตียงปฐมพยาบาลเด็ก
รวมคาครุภัณฑ<

0
0

19,650
59,650

0
15,000

0

%

0
0

0

80,000

0

0

%

0

0
0

80,000
139,650

0
15,000

1,520,000

1,441,680

1,464,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

1,470,000

คาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
ค1าต1อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร:างต1าง
ๆ
โครงการปรับปรุงห:องเรียนอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส1วนราชการ
โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ
โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ

รายจายจริง
รวมเงินอุดหนุน

ป 2562
1,520,000

ป 2563
1,441,680

ป 2564
1,464,000

0
0

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565
1,470,000

47
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการการฝdกทักษะการลอยตัวปKองกันเด็ก
จมน้ํา
โครงการการฝdกทักษะการลอยตัวปKองกันเด็ก
จมน้ํา.
โครงการดูแลระยะยาวด:านสาธารณสุข
สําหรับผู:สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง
โครงการปKองกัน และควบคุมโรคไข:เลือดออก
โครงการปKองกัน และระงับโรคระบาด
โครงการปKองกันและควบคุมโรคไข:เลือดออก

1,520,000
2,778,063.22
5,135,093.73

1,441,680
2,901,381.8
5,446,420.05

1,464,000
3,161,600
6,232,735

38,650

30,898

40,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

40,000

0

0

4,000

3,500

%

144,000

0
0
49,000

0
0
68,000

0
0
70,000

100
100
-100

%
%
%

70,000
10,000
0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ:า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ:าลูกเธอ เจ:าฟKาจุฬาภรณ

47,996

ป 2563
63,308

ป 2564
80,000

1,470,000
3,082,750
6,348,755

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-100

%

ป 2565
0

48
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ:าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจ:าน:องนางเธอ เจ:าฟKาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
โครงการ พระราชดําริด:านสาธารณสุข
โครงการพระราชดําริด:านสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห<

0

0

0

100

%

60,000

0
135,646
135,646

0
162,206
162,206

10,000
204,000
204,000

0

%

10,000
334,000
334,000

0
0
160,000
160,000
160,000
160,000
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
160,000
160,000
295,646
322,206
295,646
322,206

0
160,000
160,000

100
-100

%
%

160,000
0
160,000

ป 2564
160,000
364,000
364,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565
160,000
494,000
494,000

49
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห<
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
เงินเดือนข:าราชการ หรือพนักงานส1วนท:องถิ่น
เงินประจําตําแหน1ง
ค1าตอบแทนพนักงานจ:าง
รวมเงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค1าตอบแทนผู:ปฏิบตั ิราชการอันเปIนประโยชนแก1
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
ค1าเช1าบ:าน
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตรข:าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ:างประจํา

660,180
42,000
235,560
937,740
937,740

698,940
42,000
245,040
985,980
985,980

738,720
42,000
254,880
1,035,600
1,035,600

8.59
0
4.85

%
%
%

802,140
42,000
267,240
1,111,380
1,111,380

0

0

83,340

7.93

%

89,950

87,000

96,000

96,000

25

%

120,000

0

0

0

100

%

5,000

รายจายจริง
รวมคาตอบแทน
คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ

ประมาณการ

ป 2562
88,000

ป 2563
96,000

ป 2564
184,340

0

0

0

ยอดตาง (%)

100

%

ป 2565
214,950

5,000

50
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร

รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
จัดซื้อตู:เหล็กแบบเลื่อน 2 ชั้น

0

0

5,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

40,000

18,436

0

40,000

-100

%

0

0
0
600
19,036

0
0
1,350
1,350

0
5,000
10,000
60,000

100
-100
0

%
%
%

5,000
0
10,000
60,000

12,811
6,679
7,280
7,900
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
20,091
14,579
127,127
111,929

20,000
20,000

0 %
0 %
ประมาณการ
ยอดตาง (%)

20,000
20,000

0

0

ป 2564
40,000
284,340

0

100

%

ป 2565
40,000
314,950

20,000

51
จัดซื้อตู:เหล็กแบบเลื่อน 2 ชั้น
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
จอแสดงภาพขนาดไม1น:อยกว1า 21.5 นิ้ว
จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม1น:อยกว1า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร:อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน:า/นาที)
รวมคาครุภัณฑ<
คาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
ค1าต1อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร:างต1าง
ๆ

10,000

0

0

0

%

0

0

0

0

100

%

3,700

0

0

22,000

-100

%

0

0

4,250

0

0

%

0

0

0

0

100

%

8,900

10,000

4,250

22,000

รายจายจริง
ป 2562
โครงการก1อสร:างที่จอดรถและทางเดินลาด
เอียงสําหรับคนพิการ
ค1าก1อสร:างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงห:องกองสวัสดิการสังคม
ตําบลอรพิมพ
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห<

ป 2563

32,600

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

98,000

0

0

%

0

0

0

0

100

%

99,400

0
10,000
1,074,867

98,000
102,250
1,200,159

0
22,000
1,341,940

99,400
132,000
1,558,330
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห<
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการปKองกันและแก:ไขปeญหาการตั้งครรภ
ไม1พร:อมในวัยรุ1น
โครงการปKองกันและแก:ไขปeญหาการตั้งครรภ
ไม1พร:อมในวัยรุ1น
โครงการปKองกันและแก:ไขปeญหาความรุนแรง
ต1อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว
โครงการปKองกันและแก:ไขปeญหาความรุนแรง
ต1อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว

0

0

0

100

%

20,000

19,780

0

20,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

20,000

0

9,968

10,000

-100

%

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการฝdกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ1ม
พัฒนาสตรีและบทบาทสตรีตําบลอรพิมพ
และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
อรพิมพ
โครงการฝdกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ1ม
พัฒนาสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลอรพิมพ
โครงการฝdกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ1ม
พัฒนาสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลอรพิมพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู:สูงอายุตําบลอร
พิมพ

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

233,488

240,000

0

0

%

0

0

0

0

100

%

240,000

0

0

240,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

150,000

53
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู:สูงอายุตําบลอร
พิมพ
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร:างความ
เข:มแข็งของครอบครัว
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร:างความ
เข:มแข็งของครอบครัว
โครงการโรงเรียนผูส: ูงอายุ
โครงการโรงเรียนผูส: ูงอายุ
โครงการสงเคราะหผู:ด:อยโอกาส ผู:ยากไร:
และไร:ที่พึ่งพิง

120,000

129,588

150,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

10,000

9,700

0

10,000

-100

%

0

0
21,226

0
7,488

0
50,000

100
-100

%
%

50,000
0

0

0

0

100

%

10,000

รายจายจริง
ป 2562
โครงการสงเคราะหผู:ด:อยโอกาส ผู:ยากไร:
และไร:ที่พึ่งพิง
โครงการส1งเสริมภาวะผู:นาํ แก1สตรีแม1บ:าน
โครงการส1งเสริมภาวะผู:นาํ แก1สตรีแม1บ:าน
โครงการส1งเสริมสุขภาพร1างกายและจิตใจ
ผู:สูงอายุในเขตเทศบาล
โครงการส1งเสริมสุขภาพร1างกายและจิตใจ
ผู:สูงอายุในเขตเทศบาล
โครงการเสริมสร:างทักษะด:านอาชีพระยะสั้น
ให:แก1ประชาชน
โครงการเสริมสร:างทักษะด:านอาชีพระยะสั้น
ให:แก1ประชาชน
รวมคาใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

0

10,000

-100

%

0

0
0

0
0

0
10,000

100
-100

%
%

10,000
0

0

0

10,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

10,000

0

0

0

100

%

30,000

19,840

29,673

30,000

-100

%

0

424,034
424,034

416,717
416,717

540,000
540,000

550,000
550,000

54
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห<
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห<
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

424,034
1,498,901

416,717
1,616,876

540,000
1,881,940

550,000
2,108,330

งบบุคลากร
รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ยอดตาง (%)

ป 2565

เงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
เงินเดือนข:าราชการ หรือพนักงานส1วนท:องถิ่น
เงินประจําตําแหน1ง
ค1าตอบแทนพนักงานจ:าง
เงินเพิ่มต1าง ๆ ของพนักงานจ:าง
รวมเงินเดือน (ฝ1ายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
ค1าตอบแทนผู:ปฏิบตั ิราชการอันเปIนประโยชนแก1
องคกรปกครองส1วนท:องถิ่น
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตร

392,700
42,000
454,680
16,460
905,840
905,840

412,740
42,000
450,789
8,967
914,496
914,496

748,248
42,000
492,960
12,000
1,295,208
1,295,208

4.43
0
3.89
0

%
%
%
%

781,368
42,000
512,160
12,000
1,347,528
1,347,528

0

0

103,704

4.21

%

108,074

55
เงินช1วยเหลือการศึกษาบุตรข:าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ:างประจํา
รวมคาตอบแทน

0

0

0

0

0

117,704

100

%

30,000
138,074

คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจายจริง
ป 2562
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
ค1าเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับ
(พรบ.)
รายจ1าย เพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค1าใช:จ1ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุก1อสร:าง
วัสดุยานพาหนะและขนส1ง

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-100 %

0

0

ป 2564
10,000

ป 2565

0

0

0

100

%

1,310

0

0

0

100

%

10,000

0

0

0

100

%

30,000

0

0
9,340

6,740

20,000

-100

%

1,600
10,940

24,762.86
31,502.86

20,000
50,000

0

%

20,000
61,310

7,022
500
49,434

17,577
1,849
4,922

20,000
100,000
50,000

0
0
0

%
%
%

20,000
100,000
50,000

56
วัสดุเชื้อเพลิงและหล1อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
จัดซื้อตู:เหล็กทึบ 2 บาน
ครุภณ
ั ฑโรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟKา ลูกหมู 4 นิ้ว 750w
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 14 นิ้ว (2200 วัตต)
จัดซื้อชุดบล็อก 150 ชิ้น
จัดซื้อตู:เชื่อมอินเวอรเตอร
จัดซื้อปerมลม 50 ลิตร
จัดซื้อสกัดไฟฟKา 1700w
จัดซื้อสว1านไฟฟKา กําลังมอรเตอร 550 วัตต
จัดซื้อสว1านโรตารี่ 3 ระบบ
ครุภณ
ั ฑสํารวจ
จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50
เมตร

16,500
20,000
37,600
30,150
111,056
74,498
รายจายจริง
ป 2562
ป 2563
121,996
106,000.86

30,000
40,000
240,000
ป 2564
407,704

0
0

%
%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

30,000
40,000
240,000
ป 2565
439,384

0

0

0

100

%

5,900

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%

900
1,700
1,400
2,400
4,900
5,500
1,800
1,700

0

0

5,000

-100

%

0

57
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
รายจายจริง
ป 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม1น:อย
กว1า 19 นิ้ว)
รวมคาครุภัณฑ<
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ?าและประปา
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานไฟฟ?าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ
รายจ1ายเพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

0

%

ป 2565

21,900

0

0

0

21,900
21,900
1,049,736

0
0
1,020,496.86

5,000
5,000
1,707,912

38,050
38,050
38,050
38,050

60,000
60,000
60,000
60,000

50,000
50,000
50,000
50,000

0

%

50,000
50,000
50,000
50,000

10,000

5,000

54,000

-100

%

0

26,200
26,200
1,813,112
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รายจ1าย เพื่อให:ได:มาซึ่งบริการ

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการ ส1งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อรักษา
สิ่งแวดล:อม
โครงการส1งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อรักษา
สิ่งแวดล:อม
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุงานบ:านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส1ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล1อลื่น
วัสดุเครื่องแต1งกาย
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน

ป 2563

100

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

30,000

ป 2565

0

0

0

100

%

30,000

12,460

0

6,000

-100

%

0

13,740
36,200

289,417.19
294,417.19

20,000
80,000

0

%

20,000
80,000

0
2,916
40,000
3,650
46,566
82,766
82,766
1,170,552

0
7,994
39,500
0
47,494
341,911.19
341,911.19
1,422,408.05

10,000
20,000
40,000
10,000
80,000
160,000
160,000
1,917,912

0
0
0
0

%
%
%
%

10,000
20,000
40,000
10,000
80,000
160,000
160,000
2,023,112
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งบดําเนินงาน
รายจายจริง
ป 2562

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการ ส1งเสริมการบําบัดฟstนฟูผเู: สพ/ผู:ตดิ
ยาเสพติด
โครงการ หมู1บ:านชุมชนเอาชนะยาเสพติด
อย1างยั่งยืน
โครงการค1ายเยาวชนเฝKาระวังปeญหายาเสพ
ติด
โครงการประชุมประชาคมหมู1บ:านและชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท:องถิ่น
โครงการประชุมประชาคมหมู1บ:านและชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท:องถิ่นสี่ป
โครงการประชุมประชาคมหมู1บ:านและชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท:องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู:นําชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู:นําชุมชน

0

0

0

100

%

5,000

0

0

0

100

%

10,000

12,756

0

0

0

%

0
0

0

2,625

20,000

-100

%

4,379

0

0

0

%

0

0

0

0

100

%

20,000

0

0

0

100

%

200,000

233,850

223,400

295,000

-100

%

0

รายจายจริง

ประมาณการ

60
ป 2562
โครงการเยาวชนเฝKาระวังและแก:ไขปeญหายา
เสพติด (To be number one)
โครงการส1งเสริมการบําบัดฟstนฟูผเู: สพ/ผูต: ิด
ยาเสพติด

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน
รวมแผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน

ป 2564

ยอดตาง (%)

ป 2565

0

0

20,000

0

%

20,000

0

0

5,000

-100

%

0
5,000

โครงการส1งเสริมการฝdกอบรมอาชีพ ให:แก1ผู:
ผ1านการบําบัด
โครงการส1งเสริมการฝdกอบรมอาชีพให:แก1ผู:
ผ1านการบําบัด
โครงการหมู1บ:านชุมชนเอาชนะยาเสพติด
อย1างยั่งยืน
รวมคาใช5สอย

ป 2563

0

0

0

100

%

0

0

5,000

-100

%

0

0

0

10,000

-100

%

0

250,985

226,025

355,000

0
0
250,985
250,985
250,985

9,000
9,000
235,025
235,025
235,025

10,000
10,000
365,000
365,000
365,000

รายจายจริง
ป 2562

ป 2563

ป 2564

260,000
0

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

10,000
10,000
270,000
270,000
270,000

ป 2565
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คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
100,000

โครงการแข1งขันกีฬาต:านยาเสพติดอรพิมพ
คัพ
โครงการแข1งขันกีฬาต:านยาเสพติดอรพิมพ
คัพ
โครงการจัดการแข1งขันกีฬาท:องถิ่นไทย ต:าน
ภัยยาเสพติด
โครงการจัดการแข1งขันกีฬาท:องถิ่นไทย ต:าน
ภัยยาเสพติด

0

0

0

100

%

99,595

0

100,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

50,000

0

0

40,000

-100

%

0
0

โครงการจัดส1งนักกีฬาเข:าร1วมการแข1งขันกีฬา
ภายนอกตําบล
โครงการจัดส1งนักกีฬาเข:าร1วมการแข1งขันกีฬา
ภายนอกตําบล
รวมคาใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น

0

0

20,000

-100

%

0

0

0

100

%

99,595
99,595
99,595

0
0
0

160,000
160,000
160,000

รายจายจริง
ป 2562
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย

ป 2563

ป 2564

20,000
170,000
170,000
170,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565

62
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
ค1าใช:จ1ายในพิธีทางศาสนา
ค1าใช:จ1ายในพิธีทางศาสนา
โครงการค1ายคุณธรรมเยาวชนวิถพี ุทธ
โครงการค1ายคุณธรรมเยาวชนวิถพี ุทธ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวัน
ผู:สูงอายุ
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวัน
ผู:สูงอายุ
โครงการจัดงานร1วมขบวนแห1งานเฉลิมฉลอง
ท:าวสุรนารี (ย1าโม) องคประจําอําเภอครบุรี
โครงการจัดงานร1วมขบวนแห1งานเฉลิมฉลอง
ท:าวสุรนารี (ย1าโม) องคประจําอําเภอครบุรี

0
0
0
28,728
49,705
0

0
0
0
29,529
49,980
0

0
10,000
0
30,000
50,000
0

100
-100
100
-100
-100
100

%
%
%
%
%
%

10,000
0
30,000
0
0
50,000

0

0

0

100

%

30,000

17,578

0

0

0

%

0

28,214

28,295

0

0

%

0

0

0

0

100

%

50,000
10,000

โครงการสืบสานประเพณีแห1เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข:าพรรษา

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการสืบสานประเพณีแห1เทียนพรรษา
เนื่องในวันเข:าพรรษา
รวมคาใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน

ป 2563

ป 2564

17,188

0

10,000

141,413
141,413

107,804
107,804

100,000
100,000

100

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
-100

%

ป 2565
0
180,000
180,000

63
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร5าง
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
ค1าบํารุงรักษาและซ1อมแซม
รวมคาใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑสํารวจ
จัดซื้อล:อวัดระยะทางอัตโนมัติ
รวมคาครุภัณฑ<
คาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
ค1าก1อสร:างสิ่งสาธารณูปการ

141,413
241,008

107,804
107,804

100,000
260,000

642,481.31
642,481.31
642,481.31

444,900
444,900
444,900

1,083,175
1,083,175
1,083,175

-7.68

%

1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
0

7,490
7,490

0
0

0

%

0
0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการก1อสร:างรั้วด:านหลังเทศบาลตําบลอร
พิมพ
โครงการก1อสร:างโรงจอดรถเทศบาลตําบลอร
พิมพ

ป 2563

180,000
350,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

147,000

0

0

0

%

0

0

196,000

0

0

%

0

64
300,000

โครงการก1อสร:างอาคารรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ
โครงการตั้งศาลพระภูมิพร:อมปรับปรุงพื้นที่
บริเวณโดยรอบเทศบาล
โครงการปรับปรุงห:องน้ําเทศบาลตําบลอร
พิมพ
โครงการปรับปรุงอาคารเพาะชําเปIนโรงจอด
รถเทศบาลตําบลอรพิมพ

0

0

0

100

%

0

49,800

0

0

%

0

205,000

0

0

0

%

0

76,000

0

0

0

%

0

ค1าก1อสร:างสิ่งสาธารณูปโภค
0
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ทางเข:าบ:าน
นางเสน1ห ชายครบุรี – บ:านนางสาวกมลรัตน
จ1อยครบุรี
หมู1ที่ 6

0

145,000

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการก1อสร:างถนน คสล. จากบ:านนาง
ไพศาลถึงบ:านนายฉ1อย พร:อมรางระบายน้ํา
หมู1 2
โครงการก1อสร:างถนน คสล. จากบ:านนายเจ1า
ถึง บ:านนางเตือน หมู1 ๗
โครงการก1อสร:างถนน คสล. จากบ:านนาย
ทองถึงบ:านนายโพธิ์ บ:านใหม1หนองเสือบอง
หมู1ที่ 8

ป 2563

0

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

459,000

0

0

%

0

0

0

97,000

-100

%

0
109,200

0

0

0

100

%

65
โครงการก1อสร:างถนน คสล. จากบ:านนาย
สัญญา ถึง บ:านนายลิขิต หมู1 ๗
โครงการก1อสร:างถนน คสล. จากบ:านนายไสว
ถึง บ:านนายสน หมู1 8
โครงการก1อสร:างถนน คสล. จากสนามกีฬา
ไปคลองสะพานพระ บ:านดอนสําโรง หมู1ที่ 7

0

0

80,000

-100

%

0

211,000

0

0

0

%

0

0

0

0

100

%

496,300
0

โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยจากบ:าน
ดาบยนถึงบ:านหมอปราณี บ:านอรพิมพ หมู1
ที่ 1

0

0

306,200

%
47,200

โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยจากบ:าน
นายถอม ถึงบ:านนางกาฬ บ:านนาราก หมู1 2

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยจากหมู1บ:าน
ลงไปทุ1งนา บ:านโคกสะอาดหมู1ที่ 6
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนางจิ
ราภรณ บ:านนาราก หมู1 2
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนาง
ดอน บ:านใหม1หนองเสือบอง หมู1ที่ 8

-100

ป 2563

100

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

0

496,900

-100

%

0

0

0

0

100

%

143,400

0

0

0

100

%

147,200
21,900

โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนางวิไล
บ:านหนองโสมง หมู1ที่ 5

0

0

0

100

%

โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนาง

0

0

0

100

%

233,300

66
สมมาตร ถึงบ:านนายสามารถ บ:านหนอง
โสมง หมู1ที่ 5
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนาย
ก:าน บ:านอรพิมพ หมู1 1
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนาย
ขาว บ:านอรพิมพ หมู1 1
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนาย
สําอาง บ:านหนองโสมง หมู1ท5ี่

0

0

0

100

%

56,600

0

0

0

100

%

75,500

0

0

0

100

%

133,300
155,100

โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านนายสิริ
ชัย บ:านหนองโสมง หมู1ที่ 5

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ซอยบ:านยาย
เกิด หมู1 1
โครงการก1อสร:างถนน คสล. ทางไปสระ
ประปา บ:านหนองโสมง หมู1ที่ 5
โครงการก1อสร:างถนน คสล.ซอยจากบ:านนาง
ประดับดวง ถึง สระหนองสระแก บ:านใหม1
หนองเสือบอง หมู1ที่ 8

ป 2563

100

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

39,000

0

0

%

0

0

0

299,200

-100

%

0

0

0

164,000

-100

%

0
0

โครงการก1อสร:างถนน คสล.บ:านปKาเลน หมู1 1
โครงการก1อสร:างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ:านนางแหง1 ฝุ;นกระโทก ถึง บ:านนายประ
พันธุ ฝุ;นกระโทก หมู1 2
โครงการก1อสร:างถนนหินคลุก เลียบคลองลํา
มูล
หมู1ที่ 5

0

140,000

0

0

%

0

0

136,000

-100

%

0

0

0

300,000

-100

%

0

67
โครงการก1อสร:างถนนหินคลุกจากสระนาย
สุนทร สูงกระโทก ถึง เหมืองชลประทาน หมู1
๓

0

0

182,000

%

0
585,000

โครงการก1อสร:างฝาป{ดตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา จากบ:านนายสร:อย-แยก
มะขามปKอม บ:านหนองเสือบองหมู1 4

0

0

0

รายจายจริง
ป 2562
โครงการก1อสร:างรางระบายน้ํา คสล. จาก
บ:านนายทองถึงบ:านนายโพธิ์ บ:านใหม1หนอง
เสือบอง หมู1ที่ 8
โครงการก1อสร:างรางระบายน้ํา คสล. จาก
บ:านนายเอล ถึงบ:านนายปe|น บ:านอรพิมพ
หมู1 1
โครงการก1อสร:างรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ:านนายแหย็ม ถึง ศาลตาปู; บ:าน
อรพิมพ หมู1 ๑
โครงการก1อสร:างรางระบายน้ําจากบ:านนาง
นวย ถึง บ:านนางดํา หมู1 8
โครงการก1อสร:างรางระบายน้ําพร:อมฝาป{ด
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระหนองแก ? บ:าน
นายโยธิน หมู1 ๘
โครงการก1อสร:างรางระบายน้ําพร:อมฝาป{ด
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ:านตาก:านถึงบ:าน
นายก€อย บ:านอรพิมพ หมู1 1
โครงการก1อสร:างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงคหมู1 3

-100

ป 2563

100

%

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

0

0

100

%

170,500

0

0

0

100

%

502,300

0

0

421,000

-100

%

0

0

193,000

0

0

%

0

0

0

401,300

-100

%

0

0

233,000

0

0

%

0

0

577,300

0

0

%

0

68
โครงการขยายไหล1ทาง หมู1ที่ 3

0

0

0

100

%

โครงการจัดทําประตูเป{ด-ป{ดบ1อขยะ หมู1 2

0

0

45,000

-100

%

รายจายจริง
ป 2562
โครงการจัดทําฝาป{ดตะแกรงเหล็ก จาก บ:าน
นางเชื้อ ถึง ศาลตาปู; หมู1 ๕
โครงการจัดทําฝาป{ดตะแกรงเหล็ก จากบ:าน
ตาเฉวียน ถึง แยกโรงเรียน
หมู1 4
โครงการจัดทําฝาป{ดตะแกรงเหล็ก จากบ:าน
ยายผิน ถึงบ:านตาคูณ หมู1 ๔
โครงการจัดทําฝาป{ดตะแกรงเหล็กจากบ:าน
นายค1าย ถึง บ:านนายสนิท หมู1 5
โครงการจัดทําฝาป{ดตะแกรงเหล็กจากบ:าน
นายโอ€ ถึง บ:านนางแหว€ว หมู1 6
โครงการจัดทําฝาป{ดตะแกรงเหล็กบริเวณ
สนามกีฬา หมู1 7
โครงการจัดทําฝ;าป{ดรางระบายน้ําจาก
ประปาหมู1บ:าน ถึง ครองชลประทาน หมู1 1
โครงการซ1อมแซมฝาป{ดรางระบายน้ํา ทั้ง 2
ฝe|งทางลงไปหมู1 3 หมู1 2
โครงการซ1อมสร:างถนน แอสฟeลติกคอนกรีต
โดย
การปูแอสฟeลติกคอนกรีตทับ ค.
ส.ล. เดิมซอยข:างโรงเรียนจากถนนทางหลวง
224 ถึงคลองชลประทาน หมู1ที่ 2

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

580,000
0

ป 2565
0

0

388,000

0

0

%

0

448,500

0

0

%

0

0

0

422,500

-100

%

0

0

370,800

0

0

%

0

0

288,700

0

0

%

0

0

225,000

0

0

%

0

0

0

50,000

-100

%

0

0

241,800

0

0

%

0
0

0

0

676,300

-100

%
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รายจายจริง
ป 2562
โครงการซ1อมสร:างถนนแอสฟeลติกคอนกรีต
โดยการปูแอสฟeลติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล.
เดิมซอยจากประปาถึงบ:านนายไสว บ:านใหม1
หนองเสือบอง หมู1ที่ 8

ป 2563
0

ป 2564
0

241,200

-100

ป 2565

%

0
0

โครงการซ1อมสร:างถนนแอสฟeลติกคอนกรีต
โดยการปูแอสฟeสติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล.
เดิมซอยจากบ:านนายโกสนถึงสามแยก
บ:านอรพิมพ หมู1ที่ 1
โครงการปรับปรุงซ1อมแซมถนน คสล. ซอย
บ:านนายแสวง บ:านนาราก หมู1 2
โครงการปรับปรุงซ1อมแซมถนน คสล. ซอย
บ:านอาจารยเทพพิทักษ บ:านนาราก หมู1 2
โครงการปรับปรุงซ1อมแซมรางระบายน้ําบ:าน
นายไสว ลาภกระโทก หมู1ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ:านนาง
ช:อย-บ:านนางบุษบา ชมกระโทก หมู1ที่ 1
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ต1อเติม
ห:องน้ํา ห:องเก็บของ หมู1ที่ 6
โครงการวางท1อผันน้ําเข:า สระตากุด หมู1 5
โครงการวางท1อเมนประปาหมู1บ:าน หมู1 6

0

0

60,500

-100

%

0

0

0

100

%

164,000

0

0

0

100

%

114,700

0

180,000

0

0

%

0

0

205,000

0

0

%

0

0

0

0

100

%

500,000

0

0

50,000

-100

%

0

190,000

0

0

%

0
0

รายจายจริง
ป 2562
ค1าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได: (ค1า K)

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2563

ป 2564

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565

70
ค1าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได: (ค1า K)
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสร5าง
รวมงบลงทุน
รวมงานกอสร5าง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

0
639,000
639,000
1,281,481.31
1,281,481.31

0
4,569,900
4,577,390
5,022,290
5,022,290

0
4,429,100
4,429,100
5,512,275
5,512,275

100

%

100,000
4,635,500
4,635,500
5,635,500
5,635,500

0

0

0

100

%

20,000

0

0

0

100

%

10,000

0
0

0
0

0
0

100
100

%
%

10,000
20,000

0

0

0

100

%

20,000

งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการ ปรับปรุงดินด:วยสารอินทรีย
โครงการ ศูนยบริการและถ1ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โครงการ ส1งเสริมการผลิตปุqยชีวภาพ
โครงการ ส1งเสริมการผลิตพันธุข:าว
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการพระราชดําริ

รายจายจริง
ป 2562
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการพระราชดําริ
โครงการควบคุมปKองกันโรค และศัตรูพืช

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565

0

9,991.82

20,000

-100

%

0

0

0

0

100

%

10,000
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โครงการควบคุมปKองกันโรคและศัตรูพืช
โครงการจัดเก็บข:อมูลทางการเกษตร
โครงการจัดตั้งศูนยการบริการข:อมูล และ
เผยแพร1ประชาสัมพันธ
โครงการจัดตั้งศูนยการบริการข:อมูลและ
เผยแพร1ประชาสัมพันธ
โครงการศูนยบริการและถ1ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
โครงการส1งเสริมการผลิตปุqยชีวภาพ
โครงการส1งเสริมการผลิตปุqยแบบไม1กลับกอง
โครงการส1งเสริมการผลิตพันธุข:าว
โครงการส1งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
รวมคาใช5สอย
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
รวมคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ<
ครุภณ
ั ฑการเกษตร

8,760
0

0
0

10,000
10,000

-100
0

%
%

0
10,000

0

0

0

100

%

10,000
0

0

0

10,000

-100

%

0

4,375

10,000

-100

%

0

0
0
10,600
0
19,360

0
0
0
0
14,366.82

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

-100
-50
-100
0

%
%
%
%

0
10,000
0
20,000
140,000

5,686.36
5,686.36

10,000
10,000

0

%

10,000
10,000

0
0
รายจายจริง
ป 2562
19,360

ป 2563
20,053.18

ป 2564
140,000

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2565
150,000
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เครื่องพ1นยาแบบใช:แรงดันของเหลว
รวมคาครุภัณฑ<
รวมงบลงทุน
รวมงานสงเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล5อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
คาใช5สอย
รายจ1ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม1เข:า
ลักษณะรายจ1ายงบรายจ1ายอื่น ๆ
โครงการ รักน้ํา รักป;า รักแผ1นดิน
โครงการร1วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
โครงการร1วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

0
0
0
19,360

0
0
0
20,053.18

0
0
0
140,000

100

%

13,700
13,700
13,700
163,700

0
0
0

0
0
29,500

0
0
20,000

100
100
-100

%
%
%

20,000
20,000
0
0

0

49,950

20,000

-100

%

โครงการรักน้ํา รักป;า รักแผ1นดิน

รายจายจริง
ป 2562
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ:ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
โครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
(อพ.สธ.)

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2564

ป 2565
20,000

0

0

0

100

%

0

0

20,000

-100

%

0
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โครงการอรพิมพเมืองสะอาด ภูมิทัศนน1ามอง
โครงการอรพิมพเมืองสะอาดภูมิทัศนน1ามอง
รวมคาใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสิ่งแวดล5อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมแผนงานการเกษตร
รวมทุกแผนงาน

0
0
0
0
0
19,360
33,609,184.29

0
29,198
108,648
108,648
108,648
128,701.18
38,792,277.4

0
20,000
80,000
80,000
80,000
220,000
46,501,750

100
-100

%
%

20,000
0
80,000
80,000
80,000
243,700
47,677,750

78

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ%
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

รวม
รวม

13,333,000 บาท
13,333,000 บาท

รวม

13,333,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่เทศบาลจะตอง
จาย เพื่ออุดหนุนคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และ
ผูดูแลเด็ก ของศูนย*พัฒนาเด็กเด็ก ตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหลูกจางไดรับ
สิทธิประโยชน*ที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่ง
การดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 ใหไว ณ วัน
ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน

15,000 บาท
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค*กปกครองสวนทองถิ่น
เบี้ยยังชีพผู7สูงอายุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห*
เพื่อการยังชีพขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ*การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
3) หนั ง สือกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่ นดวนที่สุ ด ที่ มท
0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
คําชี้แจงเพิ่มเติมในการเบิกจายจริงในแตละเดือนของผูมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้นจํานวนเงินงบปFระมาณ
ที่ตั้ง ไวสามารถถัวเฉลี่ยจายกันไดและหากมีการโอนเพิ่มหรือ
โอนลดงบประมาณ ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหจาย
ไดตามจํานวนผู มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะ
จํานวนผูสูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทุกวันทุกเดือน อันเกิด
มาจากหลายสาเหตุ เชนการเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีหรือลด
อัตราการจาย เงิน เปนตน
4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ*การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น ปFงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
5) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบ ประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงาน
สังคมสงเคราะห* ลําดับที่ 2 หนา 107)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ

จํานวน

เพื่ อ จายเปนคาเบี้ ย ยั ง ชี พ ใหแกคนพิ ก าร ตามระเบี ย บและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ*การจายเบี้ย

9,500,000 บาท

2,500,000 บาท
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ความพิการใหคนพิการขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ* 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวั นที่ 28 มิถุ นายน 2562 เรื่อง ซั กซอมแนวทางการจั ดทํ า
งบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค*กร
ปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจงเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุนและ เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ หารงานการจายเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู พิ ก าร
เนื่ อ งจากระเบี ย บการจายเบี้ ย คนพิ ก ารฉบั บ ใหม กํ า หนดให
สามารถขึ้นทะเบียนผูพิการไดทุกเดือนและใหจายเบี้ยในเดือน
ถัดไป ดังนั้น จํานวนที่ตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้จึงเปน
เพียงการประมาณการผูพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยซึ่งในเดือนที่จาย
จริง จํานวนผูมีสิทธิอาจลดลงและเพิ่มขึ้น จึงสามารถถัวเฉลี่ย
จายกั น ได และหากมีก ารโอนเพิ่ ม หรื อโอนลด ไมจํ า เปนตอง
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหจายตามจํานวนผูมีสิทธิตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผูพิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ทุกวันและทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การเสียชีวิต
การเปM ด รั บ ลงทะเบี ย นทุ ก เดื อ นและจายในเดื อ นถั ด ไปตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด เปนตน
4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ*การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น ปFงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
5) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร*ที่ 4 แผนงาน
สังคมสงเคราะห* ลําดับที่ 3 หนา 107)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
เบี้ยยังชีพผู7ป8วยเอดส%
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปNวยเอดส* ตามบัญชีรายชื่อที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห*เพื่อ
การยังชีพขององค*กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 ขอ 16
และ ขอ 17
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ

จํานวน 132,000 บาท
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จัดทํางบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น คําชี้แจงเพิ่มเติม จํานวนที่ระบุใน
คํ า ชี้ แ จงนี้ เปนเพี ย งคํ า ชี้ แ จงหลั ก การในการคํ า นวณตั้ ง
งบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณ ไม
จําเปนตองเปลี่ยนคําชี้แจงจํานวนผูมีสิทธิ ใหดําเนินการเบิกจาย
ตามจํานวน งบประมาณที่ไดตั้งไว ตามจํานวนผูมีสิทธิที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผูมีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดทุ ก วั น อั น เกิด มาจากหลายสาเหตุ เชน การเสี ย ชีวิ ต การ
ลงทะเบียนเพิ่มเติม เปนตน
3) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองค*กรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ*การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น ปFงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30
ตุลาคม 2563
4) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.25612565 ยุ ท ธศาสตร* ที่ 4 แผนงานสั ง คมสงเคราะห* ลํ า ดั บ ที่ 1
หนา 107) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
เงินสํารองจาย

จํานวน
เพื่อสํารองจายเปนรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉิน ที่มี สา
ธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น หรื อ บรรเทาปO ญ หาความเดื อ ดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การปPองกันและแกไขปOญหา
อุทกภัย น้ําปNาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย หนาว วาต
ภัย อัคคีภัย ไฟปNาและหมอกควัน การปPองกันและแกไขปOญหา
สถานการณ*ฝุNนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การปPองกันและระงับ
โรคติดตอ เชน การปPองกันและระงับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) และการปPองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประซาซน ตามอํานาจหนาที่ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.0/ว
0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
3) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
4) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

200,000 บาท

82
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
7) หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบ ประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กร ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามข7อผูกพัน
คาใช7จายในการจัดการจราจร
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร โดยจายเปนคาจั ดหา
อุปกรณ*ในสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชน*โดยตรง ไดแก การจัด
หาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับกิจการจราจร เชน เครื่องหมาย
จราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น สีตีเสนจราจร ทาสีและตีเสน ฯลฯ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2562
2) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร*ที่ 9 แผนงาน
รักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 5 หนา 209)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค* ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555และ
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 กําหนด
วาสมาชิก ตองชําระคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเปนรายปF
ตามเกณฑ* ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญเปนผู กํ า หนด โดยพิ จ ารณาจาก
รายรับจริงประจําปFที่ผานมาของเทศบาล ยกเวนเงินกู เงินจาย
ขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละ
เศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน
500,000 บาท โดยในปF ง บประมาณ 2565 คํ า นวณไดดั ง นี้

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท
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รายรับตามงบประมาณทั่วไป ปFงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน
41,740,840.89 บาท หั ก รายรั บ จากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
2 3 , 8 3 9 , 0 9 4 บ า ท ร า ย ไ ด ต า ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั่ ว ไ ป
17,901,746.89 บาท คํานวณรอยละ 1/6 (1/6 X 1/100 =
0.00167) จํานวน 29,895.92 บาท จึงขอตั้งจาย 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินชวยคาครองชีพผู7รับบํานาญ (ช.ค.บ.)
เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2522
และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการสวนท7องถิ่น (ก.บ.ท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) โดยใหคํานวณจากประมาณการรายรับ ทุก
ประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปF ยกเวน
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ไมตองนํามา
รวม คํานวณรวมทั้งเงินสมทบ กบท. ที่คางสงหรือสงขาด ใหตั้ง
งบประมาณใหครบถวนทุ ก รายการ ตามพระราช บั ญ ญั ติ
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเน็จบํา นาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับ ในงบ
ประมาณรายจายประจําปF สมทบเขาเปนกองทุนบําเน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.5/ว
6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5) หนั ง สื อ สํ า นั ก งานกองทุ น บํ า เน็ จ บํ า นาญขาราชการสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31
ลงวัน ที่ 21 ตุลาคม 2563
6) หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

จํานวน 6,000 บาท

จํานวน 440,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อจายเปนคาสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 สวน องค*กรปกครองสวนทองถิ่น
สมทบ 1 สวนและรัฐบาล 1 สวน ตามพระราชบัญญัติและ
หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

จํานวน 20,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาลไมนอยกวา รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่
ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศ
และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ*เพื่อสนับสนุนใหองค*กรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร*ที่ 5
แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 9 หนา 123)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

จํานวน 200,000 บาท

เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทําศพข7าราชการ/พนักงาน
เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง
พนักงานจางของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ

จํานวน 10,000 บาท

85
ตามกฎหมายและหนังสือสัง่ การดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปFงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องค*กรปกครองสวนทองถิน่
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 13,508,350 บาท
งบบุคลากร
รวม 10,675,752 บาท
เงินเดือน (ฝ8ายการเมือง)
รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค$กรปกครองสวนท;องถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตรา
อัตรา ละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน/ตอบแทนอยางอืน่ ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แก+ไขเพิ่มเติม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน 695,520 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน
และรองนายกเทศมนตรีจาํ นวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน/ตอบแทนอยางอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีจาํ นวน 1 อัตรา
อัตราละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 อัตรา
อัตราละ 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วย
เงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน/ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
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รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แก+ไขเพิ่มเติม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน 198,720 บาท
นายกองค$การบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน และเงินคาตอบแทน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจาํ นวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน/ตอบแทนอยางอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
และที่แก+ไขเพิ่มเติม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
จํานวน 1,490,400 บาท
เลขานุการสภาองค$กรปกครองสวนท;องถิ่น
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
อัตราละละ 15,180 บาท/เดือนรวม 12 เดือน เปนเงิน 182,160 บาท
เงินคาตอบแทน รองประธานสภาเทศบาลจํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 12,420 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 149,040 บาท
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน
รวม 12 เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน/ตอบแทนอยางอืน่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)

รวม 8,051,112 บาท

เงินเดือนข;าราชการ หรือพนักงานสวนท;องถิ่น
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนท+องถิ่นประจําปB 12 อัตรา
จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 4,728,372 บาท พร+อมเงินปรับปรุง

จํานวน 4,728,372 บาท
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เงินเดือนพนักงานสวนท+องถิ่นประจําปB 11 อัตรา
โดยจายให+กับพนักงานสวนท+องถิ่น ดังนี้
1) ปลัดเทศบาลระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหนง
2) รองปลัดเทศบาลหรือปลัดเทศบาลระดับต+นทีไ่ มผานการคัดเลือก
จํานวน 1 ตําแหนง
3) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง
4) หัวหน+าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง
5) นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 ตําแหนง
6) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
7) นักวิเคราะห/นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหนง
8) เจ+าพนักงานปCองกัน ฯ จํานวน 2 ตําแหนง
9) นิติกร จํานวน 1 ตําแหนง
10) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหนง
11) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 ตําแหนง
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช+จายด+านการบริหารงานบุคคลขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปB
(ปBงบประมาณ 2564-2566 )
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข;าราชการ หรือพนักงานสวนท;องถิ่น
จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ได+แก
- คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษของปลัดเทศบาลระดับกลาง
เทศบาลตําบลอรพิมพ/ ที่ได+รับเงินเพิ่มตามกฎหมายวาด+วยเงินเดือน
เงินประจําตําแหนงและมีสทิ ธิได+รับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ได+รบั อยูในอัตรา 7,000 บาท
โดยคํานวณ ตั้งไว+ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ/และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน/ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)ประกาศ ณ
วันที่ 27 เมษายน 2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช+จายด+านการบริหารงานบุคคลขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ. 2542
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปB
(ปBงบประมาณ 2564-2566 )
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(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
สวนท+องถิ่น จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดเทศบาลระดับกลาง ในอัตราเดือน ละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท
2) ปลัดเทศบาลระดับต+น ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 48,000 บาท
3) รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
4) หัวหน+าสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ.2542
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑ/และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน/ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่
27 เมษายน พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช+จายด+านการบริหารงานบุคคลขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปB
(ปBงบประมาณ 2564-2566 )
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาจ;างลูกจ;างประจํา
จํานวน 291,180 บาท
เพื่อจายเปนคาจ+างลูกจ+างประจํา 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
พร+อมเงินปรับปรุงคาตอบแทนลูกจ+างประจําประจําปB
เปนเงิน 291,180 บาท โดยจายให+กับลูกจ+างประจํา ดังนี้
1) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช+จายด+านการบริหารงานบุคคลขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปB
(ปBงบประมาณ 2564-2566 )
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาตอบแทนพนักงานจ;าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ+าง
- พนักงานจ+างตามภารกิจ จํานวน 9 อัตรา

จํานวน 2,599,560 บาท
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- พนักงานจ+างทั่วไป จํานวน 7 อัตรา พร+อมเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ+างประจําปB ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ/ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ+าง ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2547 ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจายไว+ไมเกิน 12 เดือน
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช+จายด+านการบริหารงานบุคคลขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปB
(ปBงบประมาณ 2564-2566 )
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ;าง
จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ+าง
จํานวน 12 เดือน โดยจายให+กบั พนักงานจ+าง ดังนี้
1) พนักงานจ+างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
2) พนักงานจ+างทั่วไป จํานวน 7 อัตรา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท+องถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช+จายด+านการบริหารงานบุคคลขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปB
(ปBงบประมาณ 2564-2566 )
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

2,708,298 บาท
1,129,836 บาท

คาตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเป1นประโยชน$แกองค$กรปกครองสวนท;องถิ่น จํานวน 638,836 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูป+ ฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชน/แกองค/กร
ปกครองสวนท+องถิ่น ให+แกข+าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ+างประจํา
พนักงานจ+างตามภารกิจ และพนักงานจ+างทั่วไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยการกําหนดเงินประโยชน/ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปBแกพนักงานสวนท+องถิ่น
ให+เปนรายจายอื่นขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วย
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การกําหนดเงินประโยชน/ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปBแกพนักงานสวนท+องถิน่ ให+เปนรายจายอื่นขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชน/ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปBแกองค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ/ 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ/ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน/ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปB
สําหรับพนักงานสวนท+องถิ่น ลูกจ+าง และพนักงานจ+างขององค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่น พ.ศ. 2558
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาเบี้ยประชุม
จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยเงินเดือนเงิน
คาตอบแทนและประโยชน/ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให+กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ+าง และพนักงานจ+างเทศบาล
ที่ได+รับอนุมัติให+ปฏิบัติหน+าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค/กรปกครองสวนท+องถิน่
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาเชาบ;าน
จํานวน 384,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบ+านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได+รบั
ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยคาเชาบ+านของข+าราชการ
สวนท+องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยคาเชาบ+านของข+าราชการสวนท+องถิน่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยคาเชาบ+านของข+าราชการสวนท+องถิน่
และที่แก+ไขเติมเพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปB พ.ศ.2565
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข;าราชการ/พนักงาน/ลูกจ;างประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของข+าราชการ/พนักงาน
/ลูกจ+างประจํา ตามระเบียบและหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ/ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน 95,000 บาท

คาใช;สอย
รายจายเพื่อให;ได;มาซึ่งบริการ

รวม

1,058,462 บาท

คาจ;างเหมาที่มีลักษณะการจ;างทําเพื่อให;ได;มาซึง่ ปHายประชาสัมพันธ$
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจ+างเหมาที่มีลักษณะการจ+างทําเพื่อให+ได+มา
ซึ่งปCายประชาสัมพันธ/ ปCายชื่อสํานักงาน หรือปCายอื่นๆ ฯลฯ
ที่ไมมีลักษณะเปนสิ่งกอสร+าง
ให+ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจ+างเหมาบริการ
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
กรณีจ+างแรงงาน ให+ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย/ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ+างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ/ พ.ศ. 2541
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ปริมาณการถายขั้นต่ํา
10,000 แผน/เดือน อัตรา 3,800 บาท/เดือน คาเย็บหนังสือ
หรือเข+าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก
คาเชาทรัพย/สิน (ยกเว+นคาเชาบ+าน) คาโฆษณาและเผยแพร
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(รายจายเกี่ยวกับการจ+างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน/ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ/ตางๆ)
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช+จายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คาจ+างเหมาบริการ คาจ+างแรงงาน คาติดตั้งไฟฟCาฯลฯ
กรณีคาติดตั้งไฟฟCา
(1) คาจ+างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ/ไฟฟCาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟCา การเพิ่มกําลังไฟฟCา การขยายเขตไฟฟCา
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟCาและอุปกรณ/
กรณีจ+างเหมาบริการ ให+ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจ+างเหมา
บริการขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
กรณีจ+างแรงงาน ให+ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย/ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ+างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ/ พ.ศ. 2541
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับ (พรบ.)
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับ (พรบ.)
รถราชการที่มีการใช+งานตามอํานาจหน+าที่ของ อปท. ได+แก
รถสวนกลาง รถประจําตําแหนง และรถรับรอง ที่ อปท. ได+มาโดย
การซื้อ การบริจาคหรือได+รับความชวยเหลือ และได+ขึ้นทะเบียนเปน
ครุภัณฑ/ของ อปท. เพื่อใช+ในการปฏิบัติราชการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการใช+และรักษารถยนต/ของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพย/สินขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
3) พระราชบัญญัติคุมครองผู+ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
รายจายเพื่อให;ได;มาซึ่งบริการ
จํานวน 255,462 บาท
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ เชน ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเข+าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิง่ ปฏิกูล
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย/สนิ (ยกเว+น คาเชาบ+าน)
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ+างเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน/ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ/ตางๆ)
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช+จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ+างเหมาบริการ คาจ+างแรงงาน คาติดตั้งไฟฟCา ฯลฯ
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กรณีคาติดตั้งไฟฟCา
(1) คาจ+างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ/ไฟฟCาเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟCา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟCา การขยายเขตไฟฟCา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟCาและอุปกรณ/กรณีจ+างเหมาบริการ
ให+ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจ+างเหมา
บริการขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
กรณีจ+างแรงงาน ให+ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย/ บรรพ 3
ลักษณะ 6 จ+างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ/ พ.ศ. 2541
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น) โดยแยกเปน
(1) คารับรองในการต+อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ให+ตั้งงบประมาณได+ไมเกินปBละ 1% ของรายได+จริงของปB
งบประมาณทีล่ วงมาโดยไมรวมรายได+จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู+ เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู+อุทิศให+ ดังนี้ ให+เบิกจายได+
ในภายในวงเงิน งบประมาณที่ประมาณการไว+ตามอัตราที่กําหนดและ
ตามคาใช+จายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัดและ
ให+ใช+หลักฐานการจายเงินตามรายการคาใช+จายที่เกิดขึ้นจริง
มาประกอบการเบิกจาย เงินโดยมีเจ+าหน+าที่ที่เกี่ยวข+องใน
การดําเนินงานเปนผู+รบั รองการจาย
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท+องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได+รับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองค/กรปกครองสวนท+องถิ่นหรือ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให+อยูใน
ดุลยพินิจของผูบ+ ริหารท+องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง
ให+เบิกจายได+เทาที่จายจริงและให+แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคล
และรายงานการประชุม
เพื่อใช+เปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย โดยมีเจ+าหน+าที่ที่เกี่ยวข+อง
ในการดําเนินงานเปนผู+รับรองการจาย ข+อ (1) และ (2)
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
คาของรางวัลหรือเงินรางวัล
เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการตอบแทนให+แกบุคคล
หรือหนวยงานตางๆ ที่ทําคุณประโยชน/ให+แกเทศบาล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ
โล หรือในการอบรมสัมนาและพิธีการตางๆ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน 3,000 บาท

คาชดใช;คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
จํานวน 10,000 บาท.
เพื่อจายเปนคาสงเงินคืนกองทุนทดแทน ผู+ประสบภัยกรณีเมื่อ
รถของเทศบาลกอให+เกิดความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ+มครอง
ผู+ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยสํานักงานกองทุนทดแทนผูป+ ระสบภัย
จะแจ+งเรียกเงินตามจํานวนที่จายให+แกผู+ประสบภัย
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 1033 ลงวันที่
16 มีนาคม 2554 เรื่องการสงคืนกองทุนทดแทนผูป+ ระสบภัยกรณี
รถขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่นกอให+เกิดความเสียหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาใช;จายในการดําเนินการเลือกตั้งขององค$กรปกครองสวนท;องถิ่น
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการเลือกตั้งขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา
กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให+มีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ )
อีกทั้งให+ความรวมมือในการประชาสัมพันธ/ การรณรงค/
หรือการให+ข+อมูลขาวสารแกประชาชนให+ทราบถึงสิทธิและหน+าที่
และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู+แทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานะ
การคลังขององค/กร เพื่อจายเปนคาแบบพิมพ/ในการเลือกตั้ง
คาใช+จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ/
คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ
คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือ
สิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปCายโครงการ
คาปCายประชาสัมพันธ/ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใช+จายอื่นที่จําเปน
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สําหรับการจัดทําโครงการฯโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาใช;จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใช+สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู+บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
ลูกจ+าง และพนักงานจ+างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา
ดูงานหรือไปติดตอราชการ
ตามระเบียบดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยคาใช+จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรม และ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
คาพวงมาลัย ชอดอกไม; กระเช;าดอกไม;และพวงมาลา
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม+ กระเช+าดอกไม+และพวงมาลา
ตามความจําเปน ตามหนังสือสัง่ การดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม+
เพื่อมอบให+บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม+
สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
1. เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทนใช+สอยและวัสดุ
2. คาพวงมาลัย ชอดอกไม+ กระเช+าดอกไม+ สําหรับมอบให+ผู+มีเกียรติ
ชาวตางประเทศและคูสมรสที่เดินทางเข+ามาหรือออกจากประเทศไทย
คนละไมเกิน 300 บาท
3. คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม+ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย/
ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท
4. คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูม+ ีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม+เพื่อมอบให+บุคคลตางๆ
คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม+
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี เชน วันปWยมหาราช

จํานวน 80,000 บาท
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นเฉลิมพระชนม/พรรษา โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับ
การใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปCายตางๆ คาเชาเวที
คาตกแตงประดับไฟฟCา คาเครื่องเสียง คาจ+างเหมา คาพลุตะไล
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วย คาใช+จายในการฝVกอบรม
และการเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวม
การแขงขันกีฬาขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการ
บริหารงานขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร/ที่ 7
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน+า 197)
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการจิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาปCายตางๆ คาเชาเวที คาตกแตงประดับไฟฟCา คาเครื่องเสียง คาจ+างเหมา
คาพลุตะไล คาใช+จายอื่นที่จาํ เปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 3 หน+า 200 )

100
โครงการปกปHองสถาบันสําคัญของชาติและ
จํานวน 20,000 บาท
การสร;างความสมานฉันท$ของคนในชาติ
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการปกปCองสถาบันสําคัญ
ของชาติและการสร+างความสมานฉันท/ของคนในชาติ
เพื่อการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร+างความรู+รักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษ/รักษาไว+ซึ่งชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย/ อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย/รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทัง้ ชาติ การจัดฝVกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข+าใจ
เพื่อสร+างทัศนคติและจิตสํานึกทีด่ ีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท/
โดยเน+นการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการปกปCองสถานบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย/
ซึ่งเปนสถาบันของชาติอันเปนศูนย/รวมแหงความเปนชาติและ
ความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
จัดทําสนับสนุนโครงการปกปCองสถานบันสําคัญของชาติและ
ให+ประชาชนได+มีสวนรวมในกิจกรรม โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการ
ใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร
คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรม
และการเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข+ารวมการแขงขันกีฬาขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 6 หน+า 202 )

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให;แกผู;บริหารท;องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
ลูกจ;างประจํา และพนักงานจ;างเทศบาลตําบลอรพิมพ$
เพื่อจายเปนคาจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให+แกผู+บริหารท+องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ+างประจํา
และพนักงานจ+างเทศบาลตําบลอรพิมพ/ โดยอบรมให+ความรู+
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องการปฏิบัติงาน แกเจ+าหน+าที่

จํานวน 20,000 บาท
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เทศบาลตําบลอรพิมพ/โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+
และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปCายโครงการ
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรม
และการเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวม
การแขงขันกีฬาขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 5 หน+า 202 )
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ; ริหาร
จํานวน 300,000 บาท
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ;างประจํา
และพนักงานจ;างเทศบาลตําบลอรพิมพ$
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
และทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ+ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ+างประจํา และพนักงานจ+างเทศบาลตําบลอรพิมพ/
โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่ฝVกอบรม
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปCายโครงการ
คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการฝVกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 4 หน+า 201 )
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โครงการอบรมเพื่อเสริมสร;างและการปHองกันและ
จํานวน 20,000 บาท
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปนคาจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร+างและ
การปCองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัตงิ าน
โดยอบรมให+ความรู+แกคณะผู+บริหาร ข+าราชการและเจ+าหน+าที่
เทศบาลตําบลอรพิมพ/ โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาวิทยากร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปCายโครงการ
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรม
และการเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน+า 199 )
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สนิ ครุภัณฑ/ตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสร+าง เพื่อให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช+งาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนต/สวนกลาง รถจักรยานยนต/
รถยนต/บรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจ+างเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให+จายจากคาใช+สอย
สวนกรณีที่องค/กรปกครองสวนท+องถิ่นเปนผู+ดาํ เนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สนิ เองให+ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ+างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให+จายจากคาใช+สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช+ในการบํารุงรักษาทรัพย/สินให+จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป

คาวัสดุ

รวม 280,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

จํานวน 50,000 บาท
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และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุไฟฟHาและวิทยุ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟCาและวิทยุ รายจายเพื่อให+ได+มาซึง่ สิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
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ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุงานบ;านงานครัว
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ+านงานครัว รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิง่ ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุกอสร;าง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร+าง รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิง่ ของที่มีลกั ษณะ
โดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้

จํานวน 30,000 บาท
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1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให+หมายความรวมถึงรายจาย
ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
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ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให+ได+มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
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ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
วัสดุคอมพิวเตอร$
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร/ รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิง่ ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ/ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป

คาสาธารณูปโภค

รวม 240,000 บาท

คาไฟฟHา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟCาในสํานักงาน/ในทีส่ าธารณะ คาไฟฟCาค+างจาย
คากระแสไฟฟCาสาธารณะสวนทีเ่ กินสิทธิขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
และเปนคากระแสไฟฟCาของเสียงตามสายทางไกลอัตโนมัติ หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1295
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1295
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
คาบริการโทรศัพท$
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท/พื้นฐาน คาโทรศัพท/เคลื่อนที่ ฯลฯ
และให+หมายความรวมถึงคาใช+จายเพื่อให+ได+ใช+บริการดังกลาวและ
คาใช+จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช+บริการ เชน
คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท/ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 1295
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป
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คาบริการไปรษณีย$
เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย/ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย/ยากร
คาเชาตูไ+ ปรษณีย/ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส/ (GFMIS)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป

จํานวน 2,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ(โทรสาร)
คาเทเลกซ/ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใช+จายเกี่ยวกับการใช+ระบบอินเทอร/เน็ตรวมถึงอินเทอร/เน็ตการ/ด
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนต+น
และให+หมายความรวมถึงคาใช+จายเพื่อให+ได+ใช+บริการดังกลาวและ
คาใช+จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช+บริการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน
คาครุภัณฑ$

รวม 64,300 บาท
รวม 64,300 บาท

คาครุภัณฑ$สํานักงาน
จัดซื้อตู;เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู+กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู+
ซึ่งเปนครุภัณฑ/ทไี่ มมีในคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ/ราคากลางบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ/ ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการสืบราคา
ตามท+องตลาดมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนตู+กระจกแบบบานเลื่อนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีบานประตูเปWด-ปWด 2 บาน
มีชั้นวางของปรับระดับได+
- มีระบบล็อคอิสระ กุญแจยึดติดกับบานประตู พร+อมมือจับชนิดฝ_ง
- มีชั้นวางเอกสารไมน+อยกวา 2 ชั้น
- ผลิตภัณฑ/ได+รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงานของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท+องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑ/ (ผ.03) ลําดับที่ 25) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
จัดซื้อโตPะทํางานระดับ 3-6 พร;อมเก;าอี้
จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต`ะทํางานระดับ 3-6 พร+อมเก+าอี้ 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
ความกว+าง 80 ซม. ยาว150 ซม.สูง75 ซม.
มี 1ลิ้นชัก, 1 ตู+เก็บเอกสารด+านขวา และ1 ตู+เก็บเอกสารด+านซ+าย
(เนื่องจากเปนครุภัณฑ/ทไี่ มมีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ/ตาม
สํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ โดยวิธสี ืบราคาตามท+องตลาด)
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาท+องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑ/(ผ.03) ลําดับที่ 14)

ครุภัณฑ$คอมพิวเตอร$หรืออิเล็กทรอนิกส$
เครื่องคอมพิวเตอร$ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

จํานวน 44,000 บาท
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(จอแสดงภาพไมน;อยกวา 19 นิ้ว)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมน+อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน+อยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน+อยกวา 3.0 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได+ในกรณีที่ต+องใช+ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน+อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมน+อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช+หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน+อยกวา 2 GB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช+หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไมน+อยกวา 2 GB
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน+อย กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข+อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมน+อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน+อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - - มีชอง เชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมน+อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน+อยกวา 3 ชอง
- มีแปCนพิมพ/และเมาส/
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน+อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
รายละเอียดให+เปนไปตามเกณฑ/ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ/และระบบคอมพิวเตอร/ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป
(ปรากฏในแผนพัฒนาท+องถิน่ พ.ศ.2561-2565
บัญชีครุภัณฑ/ (ผ.03) หน+า 231 ลําดับที่ 39)
เครื่องพิมพ$ชนิดฉีดหมึก (INK JET Printer) สี ขาวดํา
จํานวน 4,300 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึกพร+อมติดตั้งถังหมึกพิมพ/
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพ/แบบฉีดหมึกพร+อมติดตั้งถังหมึกพิมพ/ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผูผ+ ลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ/ไมน+อยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ/รางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน+อยกวา 19 หน+า
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ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ/รางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน+อยกวา 15 หน+า
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมน+อยกวา 1 ชอง
รายละเอียดให+เปนไปตามเกณฑ/ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณ/และระบบคอมพิวเตอร/ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป
(ปรากฏในแผนพัฒนาท+องถิน่ พ.ศ.2561-2565
บัญชีครุภัณฑ/ (ผ.03) หน+า 233 ลําดับที่ 45)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท
รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการจัดตั้งศูนย$ปฏิบตั ิการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
จํานวน 20,0000 บาท
องค$กรปกครองสวนท;องถิ่น(สถานที่กลาง)อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อจายเปนคาจัดตัง้ สถานที่กลางในการปฏิบัตงิ านของศูนย/ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน เพื่อเปนศูนย/รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการและข+อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข+องกับการชวยเหลือประชาชน ฯลฯ
ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยคาใช+จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน+าที่ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2560 ข+อ 19
2) หนังสือองค/การบริหารสวนตําบลแชะ ที่ นม 75501/ว331
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให+บรรจุโครงการจัดตั้งศูนย/ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2563 เข+าในแผนพัฒนาท+องถิ่น
3) หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองท+องถิ่นอําเภอครบุรี ที่ นม 0023.11/ว 139
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเพิ่มรายละเอียดงบประมาณศูนย/ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น ประจําปBงบประมาณ
พ.ศ. 2564
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร/ที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน+า 4)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนคาจ+างจัดงานรัฐพิธตี าง ๆ ให+แกอําเภอครบุรี เชน
งานวันเฉลิมพระชนม/พรรษา งานวันปWยมหาราช ฯลฯ
ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยเงินอุดหนุนขององค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก+ไขเพิ่มเติม

จํานวน 20,000 บาท
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่
3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่
24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 6192 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 7
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 1 หน+า 197)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

รวม 20,000 บาท
รวม 20,000 บาท

คาใช;จายตามคําพิพากษา
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการดําเนินการตามคําพิพากษา
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยวิธีการงบประมาณของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ$
ครุภัณฑ$สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)
แบบตั้งพืน้ หรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ/ พ.ศ.2563
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22

รวม 55,600 บาท
รวม 55,600 บาท
รวม 55,600 บาท
จํานวน 55,600 บาท
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มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน (ปรากฏในแผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 บัญชีครุภัณฑ/(ผ.03) ลําดับที่ 11)

งานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม 290,000 บาท
รวม 290,000 บาท
รวม 30,000 บาท

คาตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเป1นประโยชน$แกองค$กรปกครองสวนท;องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูป+ ฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชน/แกองค/กร
ปกครองสวนท+องถิ่น เปนไปตามอัตราคาใช+จายที่กําหนดไว+ตาม
ระเบียบคณะกรรมการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด+วยคาใช+จายของอาสาสมัครในการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ หนังสือ คําสั่ง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยการเบิกคาใช+จายให+แกอาสาสมัคร
ปCองกันภัยฝ„ายพลเรือน ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ. 2560
2) ระเบียบคณะกรรมการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด+วยคาใช+จายของอาสาสมัครในการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่
21 เมษายน 2564
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

คาใช;สอย
รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการจัดฝ^กอบรมชุดปฏิบตั กิ ารจิตอาสาภัยพิบัติ
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการฝVกอบรมชุดปฏิบตั ิการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค/กรปกครองสวนท+องถิ่น โดยจายเปน

จํานวน 90,000 บาท
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คาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานทีฝ่ Vกอบรม
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWดการฝVกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสาร
และสิ่งพิมพ/ คาหนังสือสําหรับผูเ+ ข+ารับการฝVกอบรม คาใช+จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ ในการฝVกอบรม
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสารสําหรับผู+เข+ารับการฝVกอบรม
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาปCายโครงการ คาใช+จายอื่นที่จําเปนใน
การฝVกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬา
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ/ 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร/ที่ 9 แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 1 หน+า 27)
โครงการตามมาตรการปHองกันและแก;ไขป_ญหาอุบัติเหตุทางถนน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อใช+จายในการจัดทําโครงการตามมาตรการปCองกันและแก+ไข
ป_ญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปBใหม
หรือเทศกาลสงกรานต/ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว เปนต+น โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
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ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 9
แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 1 หน+า 207)

โครงการฝ^กอบรมปHองกันและบรรเทาสาธารณะภัยให;กบั โรงเรียน
จํานวน 25,000 บาท
วัด และชุมชนในพื้นที่
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการฝVกอบรมปCองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยให+กับ โรงเรียน วัด และชุมชนในพืน้ ที่
โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่ฝVกอบรม
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWดการฝVกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือสําหรับผู+เข+ารับการฝVกอบรม คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ/ตางๆ ในการฝVกอบรม คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
สําหรับผู+เข+ารับการฝVกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปCายโครงการ
คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการฝVกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและการเข+า
รับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ทอ+ งถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 440
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ/ 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด+วยกิจการอาสาสมัครปCองกันภัย
ฝ„ายพลเรือน พ.ศ. 2553
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 9
แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 2 หน+า 207)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สนิ ครุภัณฑ/ตาง ๆ
ที่ดินและสิ่งกอสร+าง เพื่อให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช+งาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนต/สวนกลาง รถจักรยานยนต/
รถยนต/บรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจ+างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ให+จายจากคาใช+ซอย สวนกรณีที่องค/กรปกครอง

จํานวน 20,000 บาท
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สวนท+องถิ่นเปนผู+ดาํ เนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สินเองให+ปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจ+างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให+จายจากคาใช+สอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช+ในการบํารุงรักษาทรัพย/สินให+จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาวัสดุ

รวม 95,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให+ได+มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี

จํานวน 30,000 บาท
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อายุการใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดปฏิบตั ิงานเชน ชุดดับเพลิง เสื้อสะท+อนแสง
หมวกนิรภัย ถุงมือดับเพลิง รองเท+าดับเพลิง เปนต+น รายจายเพื่อ
ให+ได+มาซึ่งสิ่งของที่มลี ักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
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คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 9
แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 15 หน+า

วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับไฟป„าแบบโยก ไม+ตบไฟ (ชนิดสายพาน)
คราด ครอบเหล็ก (ลาโค) ถังเคมีดับเพลิง น้ํายาดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง
ทอดูดน้ําดับเพลิง ฯลฯรายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
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มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 9
แผนงานรักษาความสงบภายใน ลําดับที่ 16 หน+า 213)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม 494,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 334,000 บาท
คาใช;สอย
รวม 334,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการการฝ^กทักษะการลอยตัวปHองกันเด็กจมน้ํา.
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการการฝVกทักษะการลอยตัว
ปCองกันเด็กจมน้ํา โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการคาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ่ สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
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การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 9
แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 1 หน+า 217)

โครงการดูแลระยะยาวด;านสาธารณสุขสําหรับผู;สงู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เพื่อจายเปนคาป„วยการ สําหรับนักบริบาลท+องถิ่น จํานวน 2 คน
คนละ 6,000 บาทตอเดือนรวมเปนเงิน 144,000 ตลอดปBงบประมาณ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยอาสาสมัครบริบาลท+องถิ่นของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่นและการเบิกคาใช+จาย พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
กุมภาพันธ/ 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 5
แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 6 หน+า 121)

จํานวน 144,000 บาท

โครงการปHองกัน และควบคุมโรคไข;เลือดออก
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการปCองกันและควบคุม
โรคไข+เลือดออก โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตง
สถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดลูกน้าํ และยุงลาย คาลูกปลาหางนกยูง คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันผสมน้ํายาพนหมอกควัน คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท1891.3/ว3362
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง การดําเนินงานปCองกันและความคุม
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การระบาดของโรคไข+เลือดออก
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให+แก
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยเงินอุดหนุนขององค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปB พ.ศ.2565 ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 5
แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 4 หน+า 120)
โครงการปHองกัน และระงับโรคระบาด
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการปCองกันและระงับโรคระบาด
โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จาย
ในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ
คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก+ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและการเข+ารับ
การฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 5
แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 2 หน+า 119)
โครงการสัตว$ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ;าตามพระปณิธาน
จํานวน 60,000 บาท
ศาสตราจารย$ ดร.สมเด็จพระเจ;าน;องนางเธอ เจ;าฟHาจุฬาภรณวลัยลักษณ$
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการสัตว/ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ+าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย/
ดร.สมเด็จพระเจ+าน+องนางเธอ เจ+าฟCาจุฬาภรณวลัยลักษณ/ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับ
การใช+และการตกแตงสถานที่คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ/คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
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คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาจัดซื้อวัคซีน ไซริงค/พลาสติก พร+อมเข็ม ยาคุมกําเนิด คาใช+จายอื่นฯลฯ
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการจัดสวัสดิภาพสัตว/
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยเงินอุดหนุนขององค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0819.3/ว4524
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
8) หนังสืกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0819.3/ว 19
ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 5
แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 3 หน+า 119)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สนิ ครุภัณฑ/ตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสร+าง เพื่อให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช+งาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนต/สวนกลาง รถจักรยานยนต/
รถยนต/บรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจ+างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ให+จายจากคาใช+สอย สวนกรณีที่องค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่นเปนผู+ดาํ เนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สินเองให+ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ+างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให+จายจากคาใช+สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช+ในการบํารุงรักษาทรัพย/สนิ ให+จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค$กรประชาชน

รวม 160,000 บาท
รวม 160,000 บาท

โครงการ พระราชดําริด;านสาธารณสุข
เพื่อเปนคาใช+จายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดา+ นสาธารณสุข
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให+คณะกรรมการชุมชน/หมูบ+าน

จํานวน 160,000 บาท
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ในพื้นที่ตาํ บลอรพิมพ/ จํานวน 8 หมูบ+าน หมูบ+านละ 20,000 บาท
เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริด+านสาธารณสุข
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให+แกองค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่น เรื่อ หลักเกณฑ/การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให+แก
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ/การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให+แกองค/กรปกครองสวนท+องถิ่น ปBงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยเงินอุดหนุนขององค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือดวนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดา+ นสาธารณสุขประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 5
ยุทธศาสตร/ดา+ นการพัฒนาสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ลําดับที่ 7 หน+า 122)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใช;สอย
รายจายเพื่อให;ได;มาซึ่งบริการ

รวม 160,000 บาท
รวม 160,000 บาท
รวม 80,000 บาท
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รายจาย เพื่อให;ได;มาซึ่งบริการ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งบริการ เชน ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเข+าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิง่ ปฏิกลู
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย/สิน (ยกเว+น คาเชาบ+าน)
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ+างเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน/ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ/ตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใช+จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ+างเหมาบริการ
คาจ+างแรงงาน คาติดตั้งไฟฟCา ฯลฯ
กรณีคาติดตั้งไฟฟCา
(1) คาจ+างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ/ไฟฟCาเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟCา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟCา การขยายเขตไฟฟCา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟCาและอุปกรณ/กรณีจ+างเหมาบริการ
ให+ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจ+างเหมาบริการ
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น
กรณีจ+างแรงงาน ให+ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย/ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ+างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ/ พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการ สงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล;อม
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล+อม โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสาร
และสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ กฎหมายและหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล+อม พ.ศ. 2535
2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร+อย
ของบ+านเมือง พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2538
4) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บทําลายฤทธิ์
กําจัด ละทิง้ เคลื่อนย+าย และการขนสงสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ มใช+แล+ว
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(ฉบับที1่ ) พ.ศ. 2531
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 10
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สนิ ครุภัณฑ/ตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสร+าง เพื่อให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช+งาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนต/สวนกลาง รถจักรยานยนต/
รถยนต/บรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจ+างเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ให+จายจากคาใช+สอย สวนกรณีที่องค/กรปกครอง
สวนท+องถิ่นเปนผู+ดาํ เนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สินเองให+ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ+างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให+จายจากคาใช+สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช+ในการบํารุงรักษาทรัพย/สินให+จายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

คาวัสดุ

รวม 80,000 บาท

วัสดุงานบ;านงานครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ+านงานครัว รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิง่ ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
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ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สินให+
สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให+ได+มาซึง่ สิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน

จํานวน 40,000 บาท
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ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให+หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สินให+
สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานสร;างความเข;มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข;มแข็งชุมชน
รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 270,000 บาท
คาใช;สอย
รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการ สงเสริมการบําบัดฟbนc ฟูผู;เสพ/ผู;ติดยาเสพติด
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายการจัดทําโครงการสงเสริมการบําบัดฟ†น‡ ฟูผู+เสพ
/ผู+ติดยาเสพติด โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปCายโครงการ ปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นทีจ่ ําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่นที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3336
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 4
แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 6 หน+า 106)
โครงการ หมูบ;านชุมชนเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายการจัดทําโครงการหมูบ+านชุมชนเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปCายโครงการ ปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นทีจ่ ําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่นที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3336
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 4
แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 5 หน+า 106)
โครงการประชุมประชาคมหมูบ;านและชุมชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท;องถิ่น
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบ+าน
และชุมชน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับ
การใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ/ คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปCายโครงการ
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่
15 มกราคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 4
แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 4 หน+า 105)
โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพผู;นําชุมชน
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพผู+นาํ ชุมชน เพื่อเสริมสร+างความรู+และบทบาทหน+าที่
ของคณะกรรมการชุมชน สร+างประสบการณ/และสงเสริมการทํางาน
เปนทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู+นําชุมชน โดยจายเปนคาใช+จาย
เกี่ยวกับการเชาที่พักคาอาหาร คาอาหารวาง คาจ+างเหมายานพาหนะ
และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสาร
และสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปCายโครงการ คาใช+จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 4
แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 1 หน+า 103)
โครงการเยาวชนเฝHาระวังและแก;ไขป_ญหายาเสพติด (To be number one) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการเยาวชนเฝCาระวังป_ญหายาเสพติด
(To be number one) โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อน้าํ ยา คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ/คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสาร
และสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาจ+างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนผู+ตดั สิน
คาใช+จายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่นที่ มท 0810.6/ว 1463
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว3336
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว1331
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 4
แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 3 หน+า 104)
โครงการสงเสริมการฝ^กอบรมอาชีพ ให;แกผู;ผานการบําบัด
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายการจัดทําโครงการสงเสริมการฝVกอบรมอาชีพให+
แกผู+ผานการบําบัด โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และการ
ตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธเี ปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปCายโครงการ ปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นทีจ่ ําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและการ
เข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 4
แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน ลําดับที่ 7 หน+า 106)

คาวัสดุ

รวม 10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร$หรือการแพทย$
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร/หรือการแพทย/ รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร/ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข+มแข็งชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
รวม 163,700 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 150,000 บาท
คาใช;สอย
รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการ ปรับปรุงดินด;วยสารอินทรีย$
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการ ปรับปรุงดินด+วยสารอินทรีย/
โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาขององค/กร
ปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 5 หน+า 98)
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โครงการ ศูนย$บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการศูนย/บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับ
การใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพ/
เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาปCายโครงการ
คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 1 หน+า 96)
โครงการ สงเสริมการผลิตปุhยชีวภาพ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตปุTยชีวภาพ
โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 6 หน+า 98)
โครงการ สงเสริมการผลิตพันธุ$ข;าว
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตพันธุ/ข+าว

จํานวน 20,000 บาท
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โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จาย
ในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ
คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่
ที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 4 หน+า 97)
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดําริ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามโครงการพระราชดําริ จายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+
และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 1
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 2 หน+า 76)
โครงการควบคุมปHองกันโรค และศัตรูพืช
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการควบคุมปCองกันโรคและ
ศัตรูพืชโดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
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คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 3 หน+า 97)
โครงการจัดเก็บข;อมูลทางการเกษตร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการจัดเก็บข+อมูลทางการเกษตร
โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 8 หน+า 99)
โครงการจัดตั้งศูนย$การบริการข;อมูล และเผยแพรประชาสัมพันธ$
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการจัดตัง้ ศูนย/การบริการข+อมูล
และเผยแพรประชาสัมพันธ/ โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+
และการตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสาร

139
และสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4335
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว1045
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 2 หน+า 96)

โครงการสงเสริมการผลิตปุhยแบบไมกลับกอง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตปุTย
แบบไมกลับกอง โดยจายเปนคาใช+จายเกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสาร
และสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายในการจัดการอบรม คาใช+จายอืน่ ที่จําเปนในการสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 10 หน+า 100)
โครงการสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด
โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่คาใช+จาย

จํานวน 20,000 บาท
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ในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ
คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายในการจัดการอบรม คาใช+จายอื่นที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 9 หน+า 100)

คาวัสดุ

รวม 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สายยางรดน้าํ พันธุ/พืช
พันธุ/ไม+ กระถางต+นไม+ สารเคมีปCองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว/ อุปกรณ/ในการขยายพันธ/พืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ
รายจายเพื่อให+ได+มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช+ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย/สิน
ให+สามารถใช+งานได+ตามปกติ
3. รายจายที่ต+องชําระพร+อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนต+น
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่
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7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

งบลงทุน
คาครุภัณฑ$
ครุภัณฑ$การเกษตร

รวม 13,700 บาท
รวม 13,700 บาท

เครื่องพนยาแบบใช;แรงดันของเหลว
จํานวน 13,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใช+แรงดันของเหลว
ขนาด 3.5 แรงม+า มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนเครื่องพนยาชนิดตั้งพื้น
2) เครื่องยนต/เบนซิน
3) ขนาดเครื่องยนต/ที่กําหนดเปนขนาดแรงม+าขั้นต่าํ
ซึ่งเปนครุภัณฑ/ที่มีในคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ/ราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ/ ธันวาคม พ.ศ.2563
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาท+องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑ/ (ผ.03) ลําดับที่ 8) แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

งานสิ่งแวดล;อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 80,000 บาท
คาใช;สอย
รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการ รักน้ํา รักป8า รักแผนดิน
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการรักน้ํา รักป„า รักแผนดิน
โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่
คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ/
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

142
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการดําเนินการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 10
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 3 หน+า 219)
โครงการรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นทีส่ ีเขียว
โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และการตกแตงสถานที่ คาใช+จาย
ในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ
คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 10
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 1 หน+า 218)
โครงการอนุรักษ$พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
จํานวน 20,000 บาท
กนิษฐาธิราชเจ;ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการอนุรักษ/พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ+ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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สยามบรมราชกุมารี โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและสิ่งพิมพ/
คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ คากระเปTา
หรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารคาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/ คาใช+จายอื่นที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1425
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 3
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 11 หน+า 101)

โครงการอรพิมพ$เมืองสะอาด ภูมิทัศน$นามอง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช+จายในการจัดทําโครงการอรพิมพ/เมืองสะอาด
ภูมิทัศน/นามอง โดยจายเปนคาใช+จาย เกี่ยวกับการใช+และ
การตกแตงสถานที่ คาใช+จายในพิธีเปWดและปWด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ/ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ/เอกสารและ
สิ่งพิมพ/ คาหนังสือ คาใช+จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ/ตางๆ
คากระเปTาหรือสิ่งที่ใช+บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปCายโครงการ คาปCายประชาสัมพันธ/
คาใช+จายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยคาใช+จายในการฝVกอบรมและ
การเข+ารับการฝVกอบรมของเจ+าหน+าที่ท+องถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ ก+ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกจายคาใช+จายในการจัดงาน
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การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข+ารวมการแขงขันกีฬาของ
องค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด+วยการเบิกคาใช+จายในการบริหารงาน
ขององค/กรปกครองสวนท+องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท+องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
(แผนพัฒนาท+องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร/ที่ 10
แผนงานการเกษตร ลําดับที่ 2 หน+า 218)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป1น
แผนงานบริหารงานคลัง
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ9ายประจํา)

รวม 3,017,403 บาท
รวม 2,182,397 บาท
รวม 2,182,397 บาท

เงินเดือนข<าราชการ หรือพนักงานสวนท<องถิ่น
จํานวน 1,399,872 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 4 อัตรา
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
เปนเงิน 1,399,872 บาท
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหนง
3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง
4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 ตําแหนง
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑCและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนCตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่
27 เมษายน พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
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จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ<าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
เปนเงิน 740,525 บาท
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

จํานวน 740,525 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม 791,206 บาท
รวม 480,206 บาท

คาตอบแทนผู<ปฏิบัติราชการอันเป1นประโยชน$แกองค$กรปกครองสวนท<องถิ่น จํานวน 379,206 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนC
แกองคCกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกพนักงานเทศบาลลูกจาง
ลูกจางประจํา พนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 179,206 บาท
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนCตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนCตอบแทนอืน่ เปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนCตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคCกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธC 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑCเงื่อนไข
และวิธีการกําหนดเงินประโยชนCตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
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ลูกจาง และพนักงานจางขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
- คาตอบแทนผูปฏิบตั ิงานอันเปนประโยชนCแกเทศบาลตําบลอรพิมพC
ตั้ง 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบตั ิราชการ
อันเปนประโยชนCแกเทศบาลตําบลอรพิมพC ไดแก
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางของ อปท.
ผูแทนชุมชน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาล ที่ไดรับอนุมตั ิ
ใหปฏิบัติหนาทีน่ อกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จํานวน 1,000 บาท

คาเชาบ<าน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
และที่แกไขเติมเพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

คาใช<สอย
รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ

รวม 200,000 บาท

รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิง่ ปฏิกลู
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยCสิน (ยกเวน คาเชาบาน)

จํานวน 50,000 บาท
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คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศนC โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพCตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ
คาจางแรงงาน คาติดตั้งไฟฟQา ฯลฯ
กรณีคาติดตั้งไฟฟQา
(1) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณCไฟฟQาเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟQา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟQา การขยายเขตไฟฟQา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟQาและอุปกรณCกรณีจางเหมาบริการ
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยC บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธC พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข<าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใช<จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
ตามระเบียบดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝSกอบรม
และการเขารับการฝSกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณC
คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาพิมพCเอกสารและสิง่ พิมพC
คาหนังสือ คาเชาอุปกรณCตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
คาจางสํารวจพืน้ ที่และจัดเก็บขอมูลฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จาํ เปน
สําหรับการจัดทําโครงการ เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน
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ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝSกอบรมและ
การเขารับการฝSกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรCที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 3 หนา 206)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย$สินเทศบาลตําบลอรพิมพ$
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยCสินเทศบาลตําบลอรพิมพC โดยการจัดทําหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน และการจัดทําฐานขอมูล
ในการจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนด
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณC
คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาพิมพCเอกสารและสิง่ พิมพC คาหนังสือ
คาเชาอุปกรณCตางๆ คากระเปTาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
คาจางสํารวจพืน้ ที่และจัดเก็บขอมูล คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสราง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่
8 มกราคม 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่
11 สิงหาคม 2558
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝSกอบรม
และการเขารับการฝSกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรCที่ 8
แผนงานบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 2 หนา 205)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยCสนิ ครุภัณฑCตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คาสิ่งของและคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหาย
ตามสภาพอายุการใชงาน หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชน รถยนตCสวนกลาง
รถจักรยานยนตC รถยนตCบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคCกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยCสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยCสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

จํานวน 10,000 บาท

คาวัสดุ

รวม 90,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรCที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยCสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
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ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
วัสดุงานบ<านงานครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความ
รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรCที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยCสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร$
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรC รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
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2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรCที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยCสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

คาสาธารณูปโภค

รวม 21,000 บาท

คาบริการไปรษณีย$
เพื่อจายเปนคาไปรษณียC คาโทรเลข คาธนาณัติ
คาซื้อดวงตราไปรษณียนC ากร คาเชาตูไปรษณียC
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

จํานวน 5,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน
คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซC คาวิทยุติดตามตัว
คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเทอรCเน็ตรวมถึงอินเทอรCเน็ตการCดและคาสื่อสารอื่นๆ
เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน

จํานวน 16,000 บาท
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และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน
คาครุภัณฑ$
ครุภัณฑ$สํานักงาน

รวม 43,800 บาท
รวม 43,800 บาท

จัดซื้อตู<กระจกบานเลื่อน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู
ซึ่งเปนครุภัณฑCทไี่ มมีในคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑCราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑC ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนตูกระจกแบบบานเลื่อนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีบานประตูเปWด-ปWด 2 บาน
มีชั้นวางของปรับระดับได
- มีระบบล็อคอิสระ กุญแจยึดติดกับบานประตู พรอมมือจับชนิดฝXง
- มีชั้นวางเอกสารไมนอยกวา 2 ชั้น
- ผลิตภัณฑCไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑC (ผ.03) ลําดับที่ 25)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
จัดซื้อตู<เหล็กทึบ 2 บาน

จํานวน 11,800 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กทึบ 2 บาน จํานวน 2 ตู
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชัน้ ปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑCอุตสาหกรรม (มอก.)
เปนครุภัณฑCตามคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑCราคากลางบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑC ธันวาคม พ.ศ.2563
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 7 บัญชีครุภัณฑC (ผ.03) ลําดับที่ 26)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ$คอมพิวเตอร$หรืออิเล็กทรอนิกส$
จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร$สําหรับประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 22,000 บาท
(จอขนาดไมน<อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
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หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - - มีชอง เชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปQนพิมพCและเมาสC
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
รายละเอียดใหเปนไปตามเกณฑCราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐาน
การจัดหาอุปกรณCและระบบคอมพิวเตอรC ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑC (ผ.03) ลําดับที่ 24)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ%
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป2น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ9ายประจํา)

รวม 1,813,112 บาท
รวม 1,347,528 บาท
รวม 1,347,528 บาท

เงินเดือนข<าราชการ หรือพนักงานสวนท<องถิ่น
จํานวน 781,368 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
2 อัตราเปนเงิน 781,368 บาท
โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1.1) ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง
1.2) นายชางโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้ ผูอํานวยการกองชาง
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑBและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนBตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
คาตอบแทนพนักงานจ<าง

จํานวน 512,160 บาท
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เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 3 อัตราจํานวน 12 เดือน
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 2 อัตรา จํานวน12 เดือน
เปนเงิน 512,160 บาท
โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
1) ผูชวยวิศวกรโยธา จํานวน 1 ตําแหนง
2) ผูชวยนายชางไฟฟJา จํานวน 1 ตําแหนง
3) คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ<าง
จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง ดังนี้
1) คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 12,000 บาท
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม 439,384 บาท
รวม 138,074 บาท

คาตอบแทนผู<ปฏิบัติราชการอันเป2นประโยชน%แกองค%กรปกครองสวนท<องถิ่น จํานวน 108,074 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนBแก
องคBกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกขาราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนBตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอืน่ ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่
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29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนBตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอืน่ ของ
องคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนBตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคBกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธB 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑB เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนBตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคBกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข<าราชการ/พนักงาน/ลูกจ<างประจํา
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ/พนักงาน/
ลูกจางประจํา) ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธB 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (กองชาง)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาใช<สอย
รายจายเพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ

รวม 61,310 บาท

คาเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับ (พรบ.)
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถราชการภาคบังคับ (พรบ.) รถราชการ
ที่มีการใชงานตามอํานาจหนาทีข่ อง อปท. ไดแก รถสวนกลาง
รถประจําตําแหนง และรถรับรอง ที่ อปท. ไดมาโดยการซื้อ
การบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือ และไดขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑB
ของ อปท. เพื่อใชในการปฏิบัตริ าชการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตBของ

จํานวน 1,310 บาท

172
องคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพยBสินขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รายจาย เพื่อให<ได<มาซึ่งบริการ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิง่ ปฏิกลู
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยBสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนB โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพBตางๆ)
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจางเหมาบริการ คาจางแรงงาน คาติดตั้งไฟฟJา ฯลฯ
กรณีคาติดตั้งไฟฟJา
(1) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณBไฟฟJาเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟJา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟJา การขยายเขตไฟฟJา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟJาและอุปกรณBกรณีจางเหมาบริการ
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยB บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธB พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข<าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใช<จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปน
ในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท
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พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
ตามระเบียบดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝSกอบรม และการ
เขารับการฝSกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสนิ ครุภัณฑBตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใชงาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนตBสวนกลาง รถจักรยานยนตB
รถยนตBบรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคBกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยBสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาวัสดุ

รวม 240,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรBที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
วัสดุกอสร<าง
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของที่มีลกั ษณะ
โดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ และให
หมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรBที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
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ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรBที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรBที่มีราคาตอหนวย หรือตอชุด
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ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร%
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรB รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรBที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑBตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน
คาครุภัณฑ%
คาครุภัณฑ%สํานักงาน

รวม 26,200 บาท
รวม 26,200 บาท

จักซื้อตู<เหล็กทึบ 2 บาน

จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กทึบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
มีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชัน้ ปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรม (มอก.)
เปนครุภัณฑBตามคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลางบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 22)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ%โรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจียร%ไฟฟJา ลูกหมู 4 นิ้ว 750w
จํานวน 900 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจียรBไฟฟJา ลูกหมู 4 นิ้ว 750w
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
- กําลังไฟฟJา 750 วัตตB 12,000 รอบ/นาที
- ใบเจียรB ขนาด 4 นิ้ว
- มีมือจับดานขางสามารถปรับได
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 18) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร% 14 นิ้ว (2200 วัตต%)
จํานวน 1,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอรB 14 นิ้ว (2200 วัตตB)
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ฐานเครื่องเปนเหล็กกลาขนาดใหญ กําลังไฟฟJา 2,200 วัตตB
- ความเร็วรอบ 3800 รอบ/นาที
- ขนาดใบตัด 355 มม. (14 นิ้ว)
- ความหนาของใบตัด 2.8 มม.
- น้ําหนัก 18 กก.
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 17) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อชุดบล็อก 150 ชิ้น
จํานวน 1,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดบล็อก 150 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 21) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อตู<เชื่อมอินเวอร%เตอร%
จํานวน 2,400 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อตูเชื่อมอินเวอรBเตอรB รุนบอดใหญ งานหนัก
MMA - 65os จํานวน 1 เครื่อง
- มาตรฐานอิตาลี่ คุณภาพรุนงานหนัก
- สามารถเชื่อมตอเนื่องเปนเวลานานได ไมตัด เชื่อมไดตอเนื่อง
- ตูพกพาสะดวก กะทัดรัด
- เชื่อมลวดธรรมดา 2.6-4 มม.
- พรอมสายอZอค 10 เมตร สายดิน 3 เมตร
- มีพัดลมระบายอากาศ
- ใชกับไฟบาน 220V
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 15) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อปLMมลม 50 ลิตร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อป\]มลม 50 ลิตร ระบบ Oil free จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,900 บาท
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คุณลักษณะ ดังนี้
- แถมคอปเปอรB
- ปdนลม
- สายลม 15 เมตร
- เติมลมแบบมีเกตวัด เติมรถยนตB รถกระบะ
- หัวเติมลมแบบหัวเข็ม เติมจักรยานยนตB
- มีลอลาก เคลื่อนยายสะดวก
- กําลังไฟ 1200 วัตตB
- มอเตอรBไฟฟJา 1 เฟส 220 โวลตB 50 Hz ความเร็ว 1,450 รอบตอนาที
ความดันลม 8 บารB ปริมาณลม 110 ลิตรตอนาที
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการสืบราคา
ตามทองตลาดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 16) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

จัดซื้อสกัดไฟฟJา 1700w
จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสกัดไฟฟJา 1700w จํานวน 1 เครื่อง
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 23) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อสวานไฟฟJา กําลังมอร%เตอร% 550 วัตต%
จํานวน 1,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟJา กําลังมอเตอรB 550 วัตตB
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกําลังมอเตอรB 550 วัตตB
- หัวจับดอกขนาด 1.5-13 มม.
- ความเร็วรอบสูงสุด 2,900 รอบ/นาที
- อัตราการกระแทกสูงสุด 49,300 ครั้ง/นาที
- พรอมกลองพลาสติกบรรจุอยางดี
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่
7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 20) แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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จัดซื้อสวานโรตารี่ 3 ระบบ
จํานวน 1,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานโรตารี่ 3 ระบบ ขนาด 26 มม.
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
- สวานโรตารี่ ขนาด 26 มม.
- ใชงานไดทัง้ งานไม งานปูนและงานเหล็ก
- มี 3 ระบบ เจาะธรรมดา เจาะกระแทก สกัด
- กําลังไฟ 800 วัตตB
เนื่องจากเปนครุภัณฑBทไี่ มมีในคุณลักษณะพืน้ ฐานตามเกณฑBราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑB ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑB (ผ.03) ลําดับที่ 19) แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟJาและประปา
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

รวม 50,000 บาท
รวม 50,000 บาท
รวม 50,000 บาท

วัสดุไฟฟJาและวิทยุ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟJาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ สิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรBที่มีราคาตอหนวย หรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
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ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคBกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟJาและประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ%
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป2น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร<าง
งบดําเนินงาน
คาใช<สอย

รวม 5,635,500 บาท
รวม 1,000,000 บาท
รวม 1,000,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสนิ ครุภัณฑBตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใชงาน หรือ
ทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนตBสวนกลาง รถจักรยานยนตB
รถยนตBบรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคBกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยBสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยBสนิ ใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสร<าง

รวม 4,635,500 บาท
รวม 4,635,500 บาท

185

คากอสร<างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร<างอาคารรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางอาคารรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ กวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใชสอย 60 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 28 )

จํานวน 300,000 บาท

คากอสร<างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสร<างถนน คสล. จากบ<านนายทองถึงบ<านนายโพธิ์
บ<านใหมหนองเสือบอง หมูที่ 8
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายทอง
ถึงบานนายโพธิ์ บานใหมหนองเสือบอง หมูที่ 8 ถนนกวาง 3.5 เมตร
ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 175 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 25 )

จํานวน 109,200 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. จากสนามกีฬาไปคลองสะพานพระ
บ<านดอนสําโรง หมูที่ 7
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. จากสนามกีฬาไป
คลองสะพานพระ บานดอนสําโรง หมูที่ 7 ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 23 )

จํานวน 496,300 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยจากบ<านนายถอม ถึงบ<านนางกาฬ
บ<านนาราก หมู 2
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจากบานนายถอม
ถึงบานนางกาฬ บานนาราก หมู 2 ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 19 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 76 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 11 )

จํานวน 47,200 บาท
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โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนางจิราภรณ% บ<านนาราก หมู 2
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางจิราภรณB
บานนาราก หมู 2 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 76 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 228 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 10 )

จํานวน 143,400 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนางดอน บ<านใหมหนองเสือบอง
หมูที่ 8
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางดอน
บานใหมหนองเสือบอง หมูที่ 8 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 78 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 234 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 26 )

จํานวน 147,200 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนางวิไล บ<านหนองโสมง หมูที่ 5
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางวิไล
บานหนองโสมง หมูที่ 5 ถนนกวาง 3.5 เมตร ยาว 10 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 35 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 18 )

จํานวน 21,900 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนางสมมาตร ถึงบ<านนายสามารถ
บ<านหนองโสมง หมูที่ 5
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนางสมมาตร
ถึงบานนายสามารถ บานหนองโสมง หมูที่ 5 ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 94 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 376 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 21 )

จํานวน 233,300 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนายก<าน บ<านอรพิมพ% หมู 1

จํานวน 56,600 บาท
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เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายกาน
บานอรพิมพB หมู 1 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 7 )
โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนายขาว บ<านอรพิมพ% หมู 1
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายขาว
บานอรพิมพB หมู 1 ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 5 )

จํานวน 75,500 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนายสําอาง บ<านหนองโสมง หมูที่ 5
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสําอาง
บานหนองโสมง หมูที่ 5 ถนนกวาง 3.5 เมตร ยาว 61 เมตร
พื้นที่ไมนอยกวา 213.5 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 20)

จํานวน 133,300 บาท

โครงการกอสร<างถนน คสล. ซอยบ<านนายสิริชัย บ<านหนองโสมง หมูที่ 5
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสิริชัย
บานหนองโสมง หมูที่ 5 ถนนกวาง 3.5 เมตร ยาว 71 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 248.5 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 19 )

จํานวน 155,100 บาท

โครงการกอสร<างฝาปQดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา
จากบ<านนายสร<อย-แยกมะขามปJอม บ<านหนองเสือบองหมู 4
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางฝาปiดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา
จากบานนายสรอย-แยกมะขามปJอม บานหนองเสือบอง หมู 4
กวาง 0.85 เมตร ความยาวรวม 170 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6

จํานวน 585,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 16 )
โครงการกอสร<างรางระบายน้ํา คสล. จากบ<านนายทองถึงบ<านนายโพธิ์
จํานวน 170,500 บาท
บ<านใหมหนองเสือบอง หมูที่ 8
เพื่อจายเปนคา โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. จากบานนายทอง
ถึงบานนายโพธิ์ บานใหมหนองเสือบอง หมูที่ 8 ปากรางกวาง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 24 )
โครงการกอสร<างรางระบายน้ํา คสล. จากบ<านนายเอล ถึงบ<านนายปLSน
บ<านอรพิมพ% หมู 1
เพื่อจายเปน คาโครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. จากบานนายเอล
ถึงบานนายป\นj บานอรพิมพB หมู 1 ปากรางกวาง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 145 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 6 )

จํานวน 502,300 บาท

โครงการขยายไหลทาง หมูที่ 3
เพื่อจายเปนคาโครงการขยายไหลทาง หมูที่ 3 ความยาว 70 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 15 )

จํานวน 580,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ซอยบ<านนายแสวง
บ<านนาราก หมู 2
เพื่อจายเปนคา โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.
ซอยบานนายแสวง บานนาราก หมู 2 กวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 12 )

จํานวน 164,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. ซอยบ<านอาจารย%เทพพิทักษ%
บ<านนาราก หมู 2
เพื่อจายเปนคา โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.
ซอยบานอาจารยBเทพพิทักษB บานนาราก หมู 2 กวาง 4 เมตร

จํานวน 114,700 บาท
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ยาว 65 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 260 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 13 )
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ตอเติมห<องน้ํา ห<องเก็บของ หมูที่ 6
เพื่อจายเปนคา โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ตอเติมหองน้ํา
หองเก็บของ หมูที่ 6 กวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพBกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตรBที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 22 )

จํานวน 500,000 บาท

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได< (คา K)
เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (K) ตามสัญญางานกอสรางทุกประเภท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานกอสราง

จํานวน 100,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ&
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป2น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ:ายประจํา)

รวม 3,226,005 บาท
รวม 2,562,005 บาท
รวม 2,562,005 บาท

เงินเดือนข=าราชการ หรือพนักงานสวนท=องถิ่น
จํานวน 1,403,532 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 4 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,403,532 บาท
1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
2) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 769,956 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3) ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหนง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จํานวน 633,576 บาท
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑFและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนFตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ

จํานวน 42,000 บาท
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คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
(จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
เงินวิทยฐานะ
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครู คศ.2 จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑFและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวังนครราชสีมา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2562
และคําสัง่ เทศบาลตําบลอรพิมพFที่ 34/2562 เรื่อง
แตงตั้งพนักงานครูเทศบาลเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
ตามระเบียบ หนังสือ คําสั่ง ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจ=าง
จํานวน 976,253 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางพรอมเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
- ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 516,173 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง
2) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง
3) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จํานวน 460,080 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูและเด็ก (ทักษะ ) 3 อัตรา
2) ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ=าง

จํานวน 98,220 บาท
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เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง 6 อัตรา
จํานวน 12 เดือน
โดยจายใหกับพนักงานจาง ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา จํานวน 2,220 บาท
2) คนงานทั่วไป 1 อัตรา จํานวน 12,000 บาท
3) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ ) 3 อัตรา
จํานวน 72,000
2) ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12,000 บาท
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566 )

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม 491,000 บาท
รวม 263,000 บาท

คาตอบแทนผู=ปฏิบัติราชการอันเป2นประโยชน&แกองค&กรปกครองสวนท=องถิ่น จํานวน 198,600 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนF
แกองคFกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกขาราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนFตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคFกรปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธF 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑF เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนFตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
คาเชาบ=าน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น และที่แกไขเติมเพิม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565 ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข=าราชการ/พนักงาน/ลูกจ=างประจํา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ/พนักงาน
/ลูกจางประจํา) ตามระเบียบและหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธF 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน 44,400 บาท

คาใช=สอย
รายจายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ

รวม 60,000 บาท
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รายจาย เพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิง่ ปฏิกลู
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยFสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศนF โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพFตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาจางแรงงาน
คาติดตั้งไฟฟQา ฯลฯ
กรณีคาติดตั้งไฟฟQา
(1) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณFไฟฟQาเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟQา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟQา การขยายเขตไฟฟQา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟQาและอุปกรณFกรณีจางเหมาบริการ
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยF บรรพ 3
ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธF พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข=าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใช=จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง
และพนักงานจางเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา
ดูงานหรือไปติดตอราชการ
ตามระเบียบดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม และการ
เขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาใช=จายในการพัฒนาครูผู=ดูแลเด็ก ของศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 อัตรา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 28 หนา 88)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสนิ ครุภัณฑFตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใชงาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนตFสวนกลาง รถจักรยานยนตF
รถยนตFบรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคFกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยFสินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาวัสดุ

รวม 60,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรFที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
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24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุกอสร=าง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรFที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร&
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรF รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิง่ ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรFที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาสาธารณูปโภค

รวม 108,000 บาท

คาไฟฟLา

จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟQาในศูนยFพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
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คาไฟฟQาคางจาย คากระแสไฟฟQาสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนคากระแสไฟฟQาของ
เสียงตามสายทางไกลอัตโนมัติ หรือ อาคารสถานที่ที่อยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาคาน้ําประปา น้ําบาดาล ในศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอรพิมพF ตามระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
(โทรสาร) คาเทเลกซF คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรFเน็ต
รวมถึงอินเทอรFเน็ตการFดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ&
ครุภัณฑ&โฆษณาและเผยแพร

รวม 123,000 บาท
รวม 33,000 บาท

กล=องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSL-R
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSL-R
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เปนกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล มีความละเอียดไมนอยกวา

จํานวน 33,000 บาท

จํานวน 26,000 บาท
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24 ลานพิกเซล พรอมเลนสFถายภาพ จํานวน 1 ชุด
ซึ่งเปนครุภัณฑFทไี่ มมีในคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑFราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑF ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจากการ
สืบราคาตามทองตลาด
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
บัญชีครุภัณฑF (ผ.03) ลําดับที่ 4)
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาที่ดินและสิ่งกอสร=าง
คากอสร=างสิ่งสาธารณูปการ

รวม 90,000 บาท

โครงการปรับปรุง ตอเติม ห=องเก็บวัสดุอุปกรณ&
เพื่อจายเปนคา โครงการปรับปรุง ตอเติม หองเก็บวัสดุอุปกรณF
ตอเติมหองเก็บของ โดยตอเติมจากดานหลังศูนยFพฒ
ั นาเด็กเล็ก
โดยมุงหลังคาสันไทย พรอมประตู หนาตาง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพFกําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7
ยุทธศาสตรFที่ 6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 30 )

จํานวน 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 90,000 บาท
รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโรงเรียนในพื้นที่
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในพื้นที่เขตตําบลอรพิมพF

จํานวน 90,000 บาท
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จํานวน 3 โรงเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในดาน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพF
1) โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพF
- โครงการปรับปรุงอาคารปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
2) โรงเรียนบานหนองเสือบอง
- โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารหอประชุมโรงเรียนบาน
หนองเสือบอง จํานวน 30,000 บาท
3) โรงเรียนบานโคกสะอาด
- โครงการศึกษาแหลงเรียนรู จํานวน 30,000 บาท
ตามที่ไดบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 –2565
รวมงบประมาณ 90,000 บาท โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑFการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปใหแกองคFกรปกครองสวนทองถิ่นปงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
ยุทธศาสตรFที่ 2 แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 35 หนา 91-95)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใช=สอย
รายจายเพื่อให=ได=มาซึ่งบริการ

รวม 3,082,750 บาท
รวม 1,612750 บาท
รวม 686,950 บาท

คาพาหนะนําเด็กสงสถานพยาบาล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมารถ สําหรับนําเด็กเล็กใน
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพF ที่ประสบอุบัติเหตุ
หรือปZวย สงไปสถานพยาบาล
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยF บรรพ 3
ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธF พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

จํานวน 1,000 บาท

โครงการจ=างเหมารถรับสง-เด็กศูนย&พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ&

จํานวน 108,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาโครงการจางเหมารถรับ-สง เด็กศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพF เพื่อชวยเหลือเด็กยากไร
ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพFในการเดินทางมาเรียนใหมี
ความปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึน้
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยF บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธF พ.ศ. 2541
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 20 หนาที่ 85)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข=าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก(อําเภอครบุรี)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินงานโครงการแขงขันกีฬา
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก (อําเภอครบุรี) โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณF คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณFตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาโล หรือถวยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล คาปQายโครงการ
ปQายประชาสัมพันธF คาอุปกรณFการแขงขัน คาอุปกรณFการกีฬา
หรือกรีฑา คาชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา คาตอบแทนกรรมการ
คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาใชจายอืน่
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่
28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตรFที่ 2 แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 3 หนา 78)
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โครงการจัดกิจกรรม งานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแหงชาติ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณF คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสาร
และสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตางๆ
ในการฝTกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาโลหรือถวยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา
คามหรสพ คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่
28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 1 หนา 78)
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของศูนย&พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ&
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ของศูนยFพัฒนาเด็กของเทศบาลตําบลอรพิมพF อาทิ วันแมแหงชาติ
วันสําคัญทางศาสนา วันปฐมนิเทศ วันป]จฉิมนิเทศ เปนตน
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม
คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณF
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณFตางๆ ในการอบรม คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการอบรมคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร
คาอาหาร คาปQายโครงการ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
กันยายน 2561
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(แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 9 หนา 81)
โครงการจัดประสบการณ&เรียนรู=นอกสถานที่
จํานวน 20,000 บาท
ของศูนย&พัฒนาเด็กของเทศบาลตําบลอรพิมพ&
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดประสบการณF
เรียนรูนอกสถานที่ของศูนยFพฒ
ั นาเด็กของเทศบาลตําบลอรพิมพF
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม
คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณF
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณFตางๆ ในการอบรม คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปQายโครงการคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 4 หนา 79)

โครงการฝVกอบรมเชิงปฏิบตั ิการแกครูผู=ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาท=องถิ่น
ของศูนย&พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ&
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการจัด
การศึกษาทองถิ่นของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพF
โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับการเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ
คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณF
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตาง ๆ
คากระเป^าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน 40,000 บาท
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คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธF
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม
และการเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 12 หนา 82)
โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาและทักษะทางวิชาการ
จํานวน 20,000 บาท
สําหรับเด็กปฐมวัย(อําเภอครบุรี)
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาและทักษะ
ทางวิชาการสําหรับเด็กปฐมวัย (อําเภอครบุรี) โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเป\ด
และป\ดการอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณF คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF คาหนังสือสําหรับ
ผูเขารับการอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตางๆ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธF คาใชจายอืน่ ที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม
และการเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่ 2 หนา 78)
โครงการสนับสนุนคาใช=จายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย&พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพ&
เพื่อจายเปนคาใชจายคาสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุน
สถานศึกษาสถานศึกษา) จัดสรรสําหรับเด็กเล็กอายุ 2 – 5 ป
ในศูนยFพัฒนาเด็กเล็กที่องคFกรปกครองสวนทองถิ่นรับถายโอน

จํานวน 334,500 บาท
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จํานวน 245 วัน เปนเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน
จํานวนเด็กนักเรียน 65 คน ตั้งไว 334,500 บาท
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑFการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 29 หนา 88)
โครงการสนับสนุนคาใช=จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
จํานวน 73,450 บาท
ศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ป) ในศูนยFพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่นรับถายโอน
จํานวนเด็กนักเรียน 65 คน
ใหพิจารณาตั้งงบประมาณ ดังนี้
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
คาอุปกรณFการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,130 บาท/คน/ป
- ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพF จํานวน 65 คน
ตั้งไว 73,450 บาท
หนังสือสั่งการดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑFการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 1636 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจใหแกองคFกรปกครองสวนทองถิ่น
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจงเพิ่มเติม ใชวิธีขั้นตอนในการเบิกหักผลักสง เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในนามของสถานศึกษา สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได
เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป
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เนื่องจาก การรับเขาเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ
ใหเบิกจายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด
ไมจําตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 34 หนา 90)

คาวัสดุ

รวม 925,800 บาท

วัสดุงานบ=านงานครัว
จํานวน 815,300 บาท
- เพื่อจายเป2นคาวัสดุงานบ=านงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึง่ สิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป2นคาใช=จายในการซื้ออาหารเสริม (นม) พร=อมดื่ม
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ของ เด็กเล็ก อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6
(ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2564)
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก
ป.1- ป.6 จํานวน 260 วันอัตราคนละ 7.37 บาทตอคนจํานวน 350 คน
1.โรงเรียนชุมชนนาราก – อรพิมพF จํานวน 149 คน
2.โรงเรียนบานหนองเสือบอง จํานวน 122 คน
3.โรงเรียนบานโคกสะอาด จํานวน 79 คน
- ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพF จํานวน 65 คน
รวมทั้งสิ้น 350+65= 415 คน อัตรา 7.37/คน/วัน รวม 795,223 บาท
ขอตั้งงบประมาณคาอาหารเสริม(นม)ไว= 795,300 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 795,300+20,000 = 815,300 บาท
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑFการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุการศึกษา
จํานวน 110,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตาม
จํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท
- ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอรพิมพF จํานวน 65 คน
คนละ 1,700 บาท ตั้งไว 110,500 บาท
กําหนดรายการเปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเลนพัฒนาเด็ก ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑFการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแก
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
คําชี้แจงเพิ่มเติม สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได
เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป
เนื่องจาก การรับเขาเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ
ใหเบิกจายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด
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ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 33 หนา 90)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 1,470,000 บาท
รวม 1,470,000 บาท

โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จํานวน 1,470,000 บาท
โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ&
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ.) เปนเวลา 2 ภาคเรียน
จัดสรรในอัตราคนละ 21 บาท จัดสรร 100%
(ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2564)
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ไดแก โรงเรียนที่มีจํานวนเด็กอนุบาล และเด็ก
ป.1- ป.6 จํานวน 200 วัน จํานวน 366 คน ตั้งไว 1,470,000 บาท
1.โรงเรียนชุมชนนาราก – อรพิมพF จํานวน 149 คน
2.โรงเรียนบานหนองเสือบอง จํานวน 122 คน
3.โรงเรียนบานโคกสะอาด จํานวน 79 คน
ตามหนังสือสัง่ การดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 9616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคFกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่ (1) ถึง (3) สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกันได
เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางป เนื่องจาก
การรับเขาเรียนใหม การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ใหเบิกจาย
ตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด
ไมจําตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 2
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แผนงานการศึกษา ลําดับที่ 30 หนา 88)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ&
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป2น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 170,000 บาท
คาใช=สอย
รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข=าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
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โครงการแขงขันกีฬาต=านยาเสพติดอรพิมพ&คัพ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
อรพิมพFคัพ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณF
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตางๆ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถวยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล
คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF คาอุปกรณFการแขงขัน
คาอุปกรณFการกีฬา หรือกรีฑา คาชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑา
คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 8 หนา 195)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาท=องถิ่นไทย ต=านภัยยาเสพติด
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นไทย
ตานภัยยาเสพติด เพื่อเชื่อมความสัมพันธFระหวางองคFกรปกครองสวนทองถิน่
ในเขตอําเภอครบุรี โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณF คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณFตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถวยรางวัล
หรือของรางวัล เงินรางวัล คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF
คาอุปกรณFการแขงขัน คาอุปกรณFการกีฬา หรือกรีฑา คาชุดนักกีฬา
หรือชุดนักกรีฑา คาตอบแทนกรรมการ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561

215
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 10 หนา 196)
โครงการจัดสงนักกีฬาเข=ารวมการแขงขันกีฬาภายนอกตําบล
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาภายนอกตําบลโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณF คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสาร
และสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตางๆ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาโล หรือถวยรางวัล
หรือของรางวัล เงินรางวัล คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF
คาอุปกรณFการแขงขัน คาอุปกรณFการกีฬา หรือกรีฑา คาชุดนักกีฬา
หรือชุดนักกรีฑา คาตอบแทนกรรมการ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก คาใชจายอืน่ ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 9 หนา 195)

งานศาสนาวัฒนธรรมท=องถิ่น
รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 180,000 บาท
คาใช=สอย
รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข=าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใช=จายในพิธีทางศาสนา
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อสงเสริมทํานุบาํ รุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ทุกดานรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมปิ ญ
] ญาไทย เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมตางๆ
เชนคาเชาเครื่องเสียงและไฟฟQา คามหรสพ คาวัสดุอุปกรณFในการ
ตกแตงสถานที่ คาปQายประชาสัมพันธF คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุอุปกรณF
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขับกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 7 หนา 194)
โครงการคายคุณธรรมเยาวชนวิถีพุทธ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการคายคุณธรรมเยาวชนวิถีพุทธ
โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจาย
ในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณF คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณFตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปQายโครงการ
ปQายประชาสัมพันธF คาใชจายอืน่ ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7 แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 6 หนา 194)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธเี ป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณF คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสาร
และสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตางๆ
ในการฝTกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาโลหรือถวยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล
พิธีทางศาสนา คามหรสพ คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 1 หนา 191)
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต&และวันผู=สูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตF
และวันผูสูงอายุ โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณF
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณFตางๆ ในการฝTกอบรม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาโล
หรือถวยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา คามหรสพ
คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF คาใชจายอื่นทีจ่ ําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามหนังสือ่ สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 3 หนา 192)
โครงการจัดงานรวมขบวนแหงานเฉลิมฉลองท=าวสุรนารี (ยาโม)
จํานวน 50,000 บาท
องค&ประจําอําเภอครบุรี
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการโครงการจัดงานรวมขบวนแหงานเฉลิมฉลอง
ทาวสุรนารี (ยาโม) องคFประจําอําเภอครบุรี จัดริ้วขบวนแห คาเครื่องแตงกาย
ผูเขารวมขบวนแห คาปQายประชาสัมพันธF คาวัสดุอุปกรณFและคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปน ฯลฯ
ตามระเบียบ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 2 หนา 192)
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษาเนื่องในวันเข=าพรรษา
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณี
แหถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเป\ดและป\ด
คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณF คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพFเอกสารและสิ่งพิมพF คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณFตางๆ
ในการฝTกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาโล หรือถวยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล
พิธีทางศาสนา คามหรสพ คาปQายโครงการ ปQายประชาสัมพันธF
คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
ตามหนังสื่อสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตรFที่ 7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลําดับที่ 4 หนา 193)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลอรพิมพ$
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั่งสิ้น 47,677,750 บาท แยกเป0น
แผนงานสังคมสงเคราะห$
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห$
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)

รวม 1,558,330 บาท
รวม 1,111,380 บาท
รวม 1,111,380 บาท

เงินเดือนข;าราชการ หรือพนักงานสวนท;องถิ่น
จํานวน 802,140 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําป
เปนเงิน 802,140 บาท โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิน่ ดังนี้
1.1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการ จํานวน 1 ตําแหนง
1.2) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566)
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเงินประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือนเปนเงิน 42,000 บาท
- ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่องหลักเกณฑ@และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชน@ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ วันที่
27 เมษายน พ.ศ.2559
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
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ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
คาตอบแทนพนักงานจ;าง
จํานวน 267,240 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
เปนเงิน 267,240 บาท จํานวนอัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ@ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547
ตามอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 )
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม 314,950 บาท
รวม 214,950 บาท

คาตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเป0นประโยชน$แกองค$กรปกครองสวนท;องถิ่น จํานวน 89,950 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน@แก
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกขาราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน@ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชน@ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิน่ ใหเปนรายจายอื่นขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่
29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชน@ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองค@กรปกครองสวนทองถิ่น
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4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ@ 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ@ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน@ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององค@กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
คาเชาบ;าน
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดรับ
ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น และที่แกไขเติมเพิม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565 ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
แผนงานสังคมสงเคราะห@

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข;าราชการ/พนักงาน/ลูกจ;างประจํา
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา)
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ@ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(กองสวัสดิการสังคม)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
แผนงานสังคมสงเคราะห@
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คาใช;สอย
รายจายเพื่อให;ได;มาซึ่งบริการ

รวม 60,000 บาท

รายจายเพื่อให;ได;มาซึ่งบริการ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน ถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิง่ ปฏิกลู
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย@สิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณา
และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน@ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ@ตางๆ)
คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจางเหมาบริการ คาจางแรงงาน คาติดตั้งไฟฟQา ฯลฯ
กรณีคาติดตั้งไฟฟQา
(1) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ@ไฟฟQาเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟQา การเพิ่มกําลัง
ไฟฟQา การขยายเขตไฟฟQา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟQาและอุปกรณ@กรณีจางเหมาบริการ
ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย@ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ@ พ.ศ. 2541
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใช;จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาลงทะเบียนตางๆ
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล
ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
ตามระเบียบดังนี้
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม และการ
เขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองค@กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธเี ปUดและปUด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ@ คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ@ตางๆ
คากระเปVาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปQายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอ และตําบล พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาล พ.ศ.2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน
สูการพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15
มกราคม 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561– 2565
ยุทธศาสตร@ที่ 4 แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 20 หนา 113)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย@สิน ครุภัณฑ@ตางๆ
ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คาสิ่งของ
และคาแรงงาน ที่ชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใชงาน
หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชนรถยนต@สวนกลาง รถจักรยานยนต@
รถยนต@บรรทุกขยะมูลฝอย กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องค@กรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย@สินเอง
ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย@สินใหจายจากคาวัสดุ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

จํานวน 10,000 บาท

คาวัสดุ

รวม 40,000 บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสาํ นักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร@ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย@สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
ตามหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
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6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
วัสดุคอมพิวเตอร$
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร@ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร@ที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย@สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตัง้ เปนตน
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่
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29 มีนาคม 2562
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่
15 มกราคม 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

งบลงทุน
คาครุภัณฑ$
คาครุภัณฑ$สํานักงาน

รวม 132,000 บาท
รวม 32,600 บาท

จัดซื้อตู;เหล็กแบบเลื่อน 2 ชั้น
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง
ซึ่งเปนครุภัณฑ@ที่ไมมีในคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ@ราคากลาง
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ@ ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยตั้งราคาจาก
การสืบราคาตามทองตลาด
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนตูเหล็กพนอบสี แบบบานเลื่อนรูปทรงสี่เหลี่ยม
มีบานประตูเปUด-ปUด 2 บาน
- มีชั้นวางเอกสารไมนอยกวา 2 ชั้น
ขนาดโดยประมาณ
ความกวางไมนอยกวา 120 เซนติเมตร
ความลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร
ความสูงไมนอยกวา 80 เซนติเมตร
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
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29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ@ (ผ.03)
หนา 228 ลําดับที่ 27) แผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

ครุภัณฑ$คอมพิวเตอร$หรืออิเล็กทรอนิกส$
จอแสดงภาพขนาดไมน;อยกวา 21.5 นิ้ว
จํานวน 3,700 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ@ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ@และระบบคอมพิวเตอร@ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว
- รองรับความระเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่
29 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1358
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1545
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ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
บัญชีครุภัณฑ@ (ผ.03) ลําดับที่ 13) แผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@
จัดซื้อเครื่องพิมพ$เลเซอร$ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
จํานวน 8,900 บาท
แบบที่ 1 (28 หน;า/นาที)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ@เลเซอร@ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ@ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ@
และระบบคอมพิวเตอร@ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ@ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ@สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ@เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal, และ Custom
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
บัญชีครุภัณฑ@ (ผ.03) ลําดับที่ 27) แผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

คาที่ดินและสิ่งกอสร;าง
คากอสร;างสาธารณูปการ

รวม 99,400 บาท

โครงการปรับปรุงห;องกองสวัสดิการสังคมตําบลอรพิมพ$
เพื่อจายเปนคา โครงการปรับปรุงหองกองสวัสดิการสังคม
ตําบลอรพิมพ@ กั้นผนังอลูมิเนียมกระจกใส หนา 5 มม.
พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตําบลอรพิมพ@กําหนด)
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร@ที่ 6
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลําดับที่ 22 )
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห@
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@

จํานวน 99,400 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห$
รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม 550,000 บาท
คาใช;สอย
รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข;าลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
โครงการปTองกันและแก;ไขปUญหาการตั้งครรภ$ไมพร;อมในวัยรุน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปQองกันและแกไข
ป•ญหาการตั้งครรภ@ไมพรอมในวัยรุน โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธ@
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม
และการเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 10 หนา 110)
โครงการปTองกันและแก;ไขปUญหาความรุนแรงตอเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปQองกันและแกไขป•ญหา
ความรุนแรงตอเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปUดและปUด
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร

จํานวน 20,000 บาท
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คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปQายโครงการ
คาปQายประชาสัมพันธ@คาใชจายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 11 หนา 110)
โครงการฝWกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมพัฒนาสตรีและ
จํานวน 240,000 บาท
สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลอรพิมพ$
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการฝTกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานกลุมพัฒนาสตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาํ บลอรพิมพ@
เพื่อใหกลุมพัฒนาสตรีมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติใหมๆ
ในการพัฒนา โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับการเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ
คาใชจายในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ@
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร
คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธ@ คาใชจายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 4 หนา 108)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู;สูงอายุตําบลอรพิมพ$
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลอรพิมพ@ เพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุมผูสูงอายุตําบลอรพิมพ@
โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับการเชาที่พัก คาจางยานพาหนะ คาใชจาย
ในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปQายโครงการ
คาปQายประชาสัมพันธ@ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 18 หนา 113)
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร;างความเข;มแข็งของครอบครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัว เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ@ใหความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับ คาใชจายในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@
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คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร
คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธ@ คาใชจายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 5 หนา 108)
โครงการโรงเรียนผู;สูงอายุ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
เพื่อดําเนินกิจกรรม สงเสริมสุขภาพ รางกายและจิตใจของ
กลุมผูสูงอายุตาํ บลอรพิมพ@ โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับการเชาที่พัก
คาจางยานพาหนะ คาใชจายในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสาร
และสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธ@ คาใชจายอืน่ ที่จําเปน
ในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสัง่ การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม
และการเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 21 หนา 114)
โครงการสงเคราะห$ผู;ด;อยโอกาส ผู;ยากไร; และไร;ที่พึ่งพิง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนดําเนินโครงการสงเคราะห@ผูดอยโอกาส ผูยากไร
และไรที่พึ่งพิง โดยจายเปนคาชวยเหลือและสงเคราะห@ผูดอยโอกาส
ผูยากไร และไรที่พึ่งพิง เชน เงินชวยเหลือ สิ่งของเครื่องใชและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยสงเคราะห@ครอบครัว
ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห@ผูปƒวยที่ยากไร
ขององค@การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 757
ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ@ 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 17 หนา 112)
โครงการสงเสริมภาวะผู;นําแกสตรีแมบ;าน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมภาวะผูนํา
แกสตรีแมบาน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรี
เทศบาลตําบลอรพิมพ@ โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับ คาใชจาย
ในพิธเี ปUดและปUดคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ คาใชจาย

จํานวน 10,000 บาท

239
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากรคาอาหาร
คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธ@ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 16 หนา 112)
โครงการสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจผู;สูงอายุในเขตเทศบาล
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพรางกาย
และจิตใจผูสูงอายุในเขตเทศบาล โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับ
คาใชจายในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ@
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ@ตางๆ
คากระเปVาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปQายโครงการ คาปQายประชาสัมพันธ@
คาใชจายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรม
และการเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
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ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

โครงการเสริมสร;างทักษะด;านอาชีพระยะสั้นให;แกประชาชน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเสริมสรางทักษะดานอาชีพ
ระยะสั้นใหแกประชาชน เพื่อเพิม่ ทางเลือกใหแกประชาชนทั้ง 8 ชุมชน
โดยจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับ คาใชจายในพิธีเปUดและปUด คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ@ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร
คาพิมพ@เอกสารและสิ่งพิมพ@ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ@ตางๆ คากระเปVาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาปQายโครงการ
คาปQายประชาสัมพันธ@ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝTกอบรมและ
การเขารับการฝTกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ยุทธศาสตร@ที่ 4
แผนงานสังคมสงเคราะห@ ลําดับที่ 19 หนา 113)
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