
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลคลองปราบ

อําเภอ บานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,687,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,276,150 บาท

งบบุคลากร รวม 5,700,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารเทศบาลตําบลคลองปราบ 
ไดแก นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผู
บริหาร ไดแก  นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คน จํานวน 12 เดือน     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก 
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คน จํานวน 12 เดือน     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแก 
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน      
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 คน 
คาตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 1 คน     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,076,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,364,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด จํานวน 7
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนปลัดเทศบาล เปนเงิน 524,580.-บาท 
เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด เปนเงิน 439,020.-บาท 
เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล เปนเงิน 372,780.-บาท 
เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป เปนเงิน 352,740.-บาท 
เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนเงิน 268,740.-บาท 
เงินเดือนนิติกร เปนเงิน 212,700.-บาท
เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ เปนเงิน 194,220.-บาท      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน สําหรับ
ปลัดเทศบาล และจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับหัวหนา
สํานักปลัด 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 441,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง สํานักปลัด จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้ 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
เปนเงิน 117,360.-บาท
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
เปนเงิน 108,000.-บาท
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงนักการภารโรง 
เปนเงิน 108,000.-บาท      
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงาน
เปนเงิน 108,000.-บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สํานักปลัด จํานวน 4
 อัตรา ไดแก พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา และพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 2,475,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลัง
ใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2.เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการ     
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิด
ทางละเมิด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ตามหลักเกณฑในหนังสือ กค 0406.4 ว 38 ลว 28
 เม.ย 58 หรือตามหลักเกณฑอื่นใดที่กําหนดขึ้นใหม ประกอบ พร
ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม     

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผูบริหารเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจาง
เหมาบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ คาจางเหมาแมบานทํา
ความสะอาดสํานักงาน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ คาจางเหมาคนสวน คาจางเหมารับสงหนังสือราชการ คา
จางเหมาพนักงานขับรถยนต คาจางเหมาทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะประโยชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา คารังวัดตรวจสอบและหาพิกัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน รวมทั้งคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุม ประเภทอาหารวางและ
เครื่องดื่ม อาหารในการจัดประชุมสําหรับผูเขารวมประชุมและเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ในการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
เทศบาล การประชุมชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือซักซอมความเขา
ใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ การประชุมราชการภายในหนวย
งานประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือคํา
สั่งของเทศบาล เชน การประชุมสภาเทศบาล หรือการประชุม
คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้น คณะกรรมการพัฒนา ฯ คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ฯ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ฯ การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อ
บูรณาการการจัดทําแผนชุมชน และการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น รวมทั้งการประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของ
เทศบาล                                    
2.เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาล
หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตาง ๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจัด
กิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตาง ๆ การ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นัก กีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1378 ลว พ.ค. 63 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ส.ค. 62 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว
 1953 ลงวันที่ 17 พ.ค. 62 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 42     

คาของขวัญ, พวงมาลัย,ชอดอกไม,พวงมาลา สําหรับ งานพิธีตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหา เชน พวงมาลา พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม และอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ มท 0407/ว
 1248 ลว 10 พ.ย. 30      
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คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของทองถิ่นเพื่อใชจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดเก็บชอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปน
ตองใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล หรือใชในการ
จัดการขอมูลในดานอื่น ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดเก็บ
ขอมูล คาบันทึกขอมูล และอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ มท 0810.2
/ว 4413 ลว 30 ต.ค. 56 และหนังสือ มท 0810.2/ว 1596 ลว
 10 เม.ย. 56 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 92 ลําดับที่ 43     

คาใชจายในการจัดงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ในวัน
สําคัญของทางราชการ ซึ่งเทศบาลดําเนินการจัดเองหรือรวมกับ
สวนราชการอื่น ๆ เชน วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพอแหงชาติ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี วันคลายวันประสูติศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดเตรียมสถานที่ คาสื่อประชาสัมพันธ คาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 41     
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่น ๆ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่สวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557      

คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก ผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เชน การ
จัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การ
พัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 44     
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คาใชจายในการเลือกตั้งของเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และผูบริหารเทศบาลตําบลคลองปราบ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวมทางการ
เมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้ง คาแบบพิมพบัตรเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ในการจัดการเลือกตั้ง เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ก
.ค 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 1     

คาใชจายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมปกป้องสถาบัน กิจกรรม
รณรงคเชิญชวนและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปกป้อง
สถาบัน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 5   
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คาใชจายเพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
การประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู
บาน การประชุมประชาคมระดับตําบล การประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน การสรางเครือขายองคกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูล
มาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ มท 0891.4/ว 856 ลว 12
มี.ค. 53 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว 179 ลว 15 ม.ค. 62 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลว 16 พ.ค
. 62 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 45     

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2564 ในการจัดกิจกรรมทางศาสน
พิธี กิจกรรมการทําบุญตักบาตร กิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน การรณรงครวมกับประชาชนในทองถิ่น การแขงขัน
กีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดสถาน
ที่ คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92
ลําดับที่ 46     
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โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการชุมชนปลอดขยะ ในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฎิกูล และนํ้าเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยว ของ
เพื่อสงเสริมใหชุมชนปลอดขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา
จัดเตรียมสถานที่ คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มี.ค 61 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485
ลงวันที่ 5 ก.พ 62 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 ก.พ 62 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 29     

โครงการถนนสวยคลองใส ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการถนนสวยคลองใส ใสใจ
สิ่งแวดลอม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนรักษาสิ่งแวด
ลอม เปนไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3718 ลงวันที่ 
16 พ.ย 61 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 92 ลําดับที่ 48

                                        
       "     
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูนําชุมชน และผูนํากลุมองคกร
ตําบลคลองปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูนํา
ชุมชน และกลุมองคกรในตําบลคลองปราบ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 26     

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เชน การ
จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม การ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติที่ดีงาม ในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับ
ที่ 28     
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการ รักน้ํา รักปา 
รักษาแผนดิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรม รักนํ้า รักปา รักษาแผนดิน ในการอนุรักษทรัพยากรนํ้า
และปา รวมทั้ง การสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่ง
แวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2
/ว 1060 ลว 31 พ.ค. 59 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 29     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
ที่ไมใชการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอสราง      

ค่าวัสดุ รวม 420,870 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน แบบ
พิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุ
สํานักงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน และอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ หลอดไฟ ตัวตานทาน ขาหลอด
ไฟ เบรกเกอร สายอากาศ หมอแปลง ไมโครโฟน ขาตั้งไมล และ
อื่น ๆ ที่จําเปน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.59     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน หมอไฟฟ้า 
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ไมกวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม 
แกวนํ้า จานรอง ถาด และอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน และ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล นํ้ามันเบรก หมอ
นํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะ ฟิลมกรองแสง กระจกโคงมน
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่น ๆ ที่จํา
เปน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เปน
ไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59
และ หนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหลอลื่น น้ํามันกาส ถาน กาส แก็สหู
งตม น้ํามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับการบริหารภายใน
องคกร และอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน สําหรับรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญา และเครื่องใชอื่น ๆ เปนไปตามหนัง สือ มท 0808.2/ว1248
ลว 27 มิ.ย. 59 และ หนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62  
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม การลาง
อัดขยายรูป สื่อประชาสัมพันธ เอกสารประชาสัมพันธและการเผย
แพรตาง ๆ เชน ปฏิทิน วารสาร และการจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานประจําปีของผูบริหาร เปนตน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59      

วันที่พิมพ : 20/4/2564  10:33:21 หนา : 15/74



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้น
พิมพ และอื่น ๆ สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท
 0808.2 ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

วัสดุอื่น จํานวน 870 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและการ
จําแนกประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า สําหรับสํานักงานเทศบาล อาคารสถานที่ ๆ
อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เปนไปตาม
หนังสือ ที่ มท0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท หรือที่เกี่ยวของกับ
โทรศัพท สําหรับโทรศัพทสวนกลาง ที่ใชในการติดตอราชการของ
สํานักงาน     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวของกับ
ระบบสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึง
คาใชจายเพื่อใหบริการและคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน และคา
จัดทําหรือบริการเว็บไซดของเทศบาล     
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งบลงทุน รวม 69,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All  In One สําหรับงานสํานัก
งาน

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5.มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
7.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
8.มีแป้นพิมพและเมาส
9.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
10.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 
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โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ ที่เปน
การซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ และการ
ซอมแซมสิ่งกอสราง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 19     

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการประเมินความพึงพอใจตอการให
บริการของเทศบาลตําบลคลองปราบ ประจําปี พ.ศ. 2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 14
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,920,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,220,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,220,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,402,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จํานวน 5
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง เปนเงิน 435,600.-บาท 
เงินเดือนนักวิชาการการเงินบัญชี เปนเงิน 379,320.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานการเงินบัญชี เปนเงิน 297,900.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ เปนเงิน 145,080.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได เปนเงิน 145,080.-บาท      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 57,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา ไดแก เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจา
พนักงานพัสดุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได เปนตน     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
คลัง ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 659,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองคลัง จํานวน 3
 อัตรา ไดแก 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงิน
บัญชี  เปนเงิน 149,880.-บาท 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได  เปนเงิน 149,880.-บาท   
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
เปนเงิน 143,640.-บาท     
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 2 อัตรา 
เปนเงิน 216,000.-บาท    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 58,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดกอง
คลัง ไดแก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ และคนงานทั่วไป      

งบดําเนินงาน รวม 601,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการตาง ๆ ที่
ไดรับการแตงตั้ง ใหมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลว 6 ก.ย. 61 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
2.เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลัง
ใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการ     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม     
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คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม     

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาจางเหมาสํารวจและบันทึกขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน คาลงทะเบียน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ รวม
ทั้งคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่น ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557      
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คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) ให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ เชน การเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ และการปรับปรุงระบบอินเตอร
เน็ต เพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 .2/ว 3886 ลว
 28 มิ.ย. 62 เปนไปตามแผนพัมนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 93 ลําดับที่ 49     

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดหาวัสดุอุปกรณ คาใช
จายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 90
ลําดับที่ 27     
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลังในการจัดเก็บรายได โดยการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บราย
ไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการดําเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 50     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ที่ไม
ใชการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ และ
การซอมแซมสิ่งกอสราง      

ค่าวัสดุ รวม 121,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน แบบ
พิมพ กระดาษ  ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุ
สํานักงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน และอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ และอื่น ๆ
สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการแกประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
กร และอื่น ๆ     

งบลงทุน รวม 99,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,200 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 54,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
  (1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกวา ซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตาม
ขนาด ซีซีที่กําหนดไว
  (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
  (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
4.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
5.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
6.มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
7.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
8.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
9.มีแป้นพิมพและเมาส
10.มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 
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โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1.เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที(ppm)
4.มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
5.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและ สี) ได
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
9.สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
11.สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
13.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
14.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
15.สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custo
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 
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โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 387,200 บาท

งบบุคลากร รวม 319,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 319,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน
เงิน 297,900.-บาท     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ไดแก เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
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งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก  พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม     

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เปน      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่น ๆ ของพนักงาน
เทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555       

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,080,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,080,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และหรือคา
อาหารในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก อปพร. ทีมกู
ภัย หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
ประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายใหแก อปพร.ของ อปท. พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0808.2
/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560     
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ค่าใช้สอย รวม 853,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจาง
เหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (รถดับ
เพลิง) จํานวน 1 คนคาจางเหมาพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค (รถดับเพลิง) จํานวน 3 คน รวมทั้งคาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําตัญ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญประจําปี เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน เพื่อเปนมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว และประชาชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจัดเตรียมสถานที่ คาสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634
ลว 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลว 25 ธ.ค. 61หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3892
 ลว 28 มิ.ย. 62 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลว 9 เม.ย. 63 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 6     
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เสริมสรางความรู ความเขมแข็ง ใหแก ประชาชนและ
จิตอาสาพระราชทานของเทศบาลตําบลคลองปราบ ใหมีทักษะ
ความรู ความชํานาญ ในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยเบื้อง
ตน และเพื่อเปนการบูรณาการงานดานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากทุกภาคสวน ใหมีการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่
ใหมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัด
ทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 62
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธ
.ค.62 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ก.พ. 63 เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
หนาที่ 6 ลําดับที่ 1     
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โครงการพัฒนางานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการพัฒนางานดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การพัฒนาศักยภาพสมาชิก อป
พร. ทั้งการฝึกอบรม อปพร.รายใหม การฝึกทบทวน อปพร.ราย
เกา และการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
เตรียมความพรอมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนจากสาธารณภัยตาง ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
จัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808 .2/ว 440 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2563 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 5     

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการระบบการแพทยฉุก
เฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 ก.ย. 53 ประกาศ
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ต.ค. 2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 4     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
ที่ไมใชการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอสราง 
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ค่าวัสดุ รวม 207,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล นํ้ามันเบรก หมอ
นํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะ ฟิลมกรองแสง กระจกโคง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่นๆ ที่จํา
เปน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เปน
ไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
และ หนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหลอลื่น แก็สหูงตม น้ํามันจารบี นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (รถดับเพลิง) รถกู
ชีพ รถตูกูชีพ ในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ
หนังสือ มท0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ อป
พร. เสื้อ กางเกง ผา รองเทา ถุงมือ ถุงเทา หมวก เข็มขัด เครื่อง
หมายยศและสังกัด เสื้อกันความรอน เสื้อสะทอนแสง และวัสดุ
เครื่องแตงกายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 59      

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใชในการดําเนินงาน
ของศูนย อปพร. เทศบาลตําบลคลองปราบ เชน นํ้ายาดับเพลิง ถัง
ดับเพลิง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
ของศูนย อปพร. เทศบาลตําบลคลองปราบ เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 469,300 บาท

งบบุคลากร รวม 359,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 359,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เปนเงิน 359,400.-บาท     

งบดําเนินงาน รวม 109,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,900 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลัง
ใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เปน     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่น ๆ ของพนักงาน
เทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557      

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาของรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการ
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 26     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,840,620 บาท
งบบุคลากร รวม 680,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 680,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล
คลองปราบ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 300,120.-บาท      

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยะฐานะชํานาญการ ใหแก ครู ศูนยพัฒนา
เด็ก เทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 338,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 2 อัตรา ไดแก 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก 
เปนเงิน 170,760.-บาท 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก 
เปนเงิน 167,640.-บาท   
      

งบดําเนินงาน รวม 783,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 26,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลัง
ใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม     

ค่าใช้สอย รวม 474,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาแม
บานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ รวมทั้งคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่น ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางเทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557      
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โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยเขารวมการแขงขัน
กีฬาระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบานนาสาร โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาชุดกีฬา คาอุปกรณการแขงขัน และคาใช
จายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดการงาน การแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 79 ลําดับที่ 19     

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 309,200 บาท

เพื่อดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เทศบาลตําบลคลองปราบ เพื่อเปนคาใชจายรายการ ดังนี้
1.คาอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ จํานวน  245 วัน เปนเงิน 196,000.-บาท 
2.คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ รายหัว ๆ ละ 1,700 บาท 
เปนเงิน 68,000.-บาท 
3.คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 45,200.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
 -คาหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/ปี เปนเงิน  8,000.-บาท
 -คาอุปกรณการเรียน อัตรา 200 บาท/ปี เปนเงิน 8,000.-บาท
 -คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/ปี เปนเงิน 12,000
.-บาท
 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา 430 บาท/ปี เปนเงิน 17,200
.-บาท
เปนไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 15 ก.ค. 63
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 13     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
ที่ไม ใชการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอสราง 

ค่าวัสดุ รวม 273,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน แบบ
พิมพ กระดาษ  ปากกา ดินสอไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุ
สํานักงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองใขในสํานักงาน และอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไม
กวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง ถาด และอื่น ๆที่
จําเปนตองใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 228,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน 260 วัน ใหแก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.คลองปราบ จํานวน 83,200.-บาท 
2.โรงเรียนบานคลองปราบ จํานวน 145,600.-บาท 
เปนไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับ
ที่ 14     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ และอื่น ๆ
สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการแกประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

งบลงทุน รวม 100,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,300 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

โครงการจัดซื้อบอบอลพรอมลูกบอล จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องเลนชุดบอบอลพรอมลูก
บอล จํานวน 400 ลูก ขนาด 150 x 200 x 40 เซ็นติ
เมตร (กวาง x ยาว x สูง)
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ผลิตจากฟองน้ําขึ้นรูปคุณภาพดี หุมดวย PVC ขนาดความหนา
ไมนอยกวา 2 นิ้ว สูงไมนอยกวา 40 เซ็นติเมตร
2.เครื่องเลนสามารถถอดประกอบเพื่อการเคลื่อนยายได
3.เครื่องเลนชวยเสริมพัฒนาการของผูเลน เหมาะสําหรับเด็ก
อายุ 2-6 ขวบ
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตาม
หนังสือ มท0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 
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โครงการจัดซื้อหนอนอุโมงค จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดเครื่องเลนหนอนอุโมงค จํานวน 1 ชุด
ขนาด 100 x 200 x 100 เซ็นติเมตร (กวาง x ยาว x สูง)
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เครื่องเลนประกอบดวย อุโมงคลอดรูปตัวหนอน จํานวน 4
 ปลอง มีผนังปิดหนา - หลัง จํานวน 2 ชิ้น
2.ชิ้นสวนพลาสติกจากพลาสติก LLDPE ผสมสารป้องกัน UV ลด
การซีดจางจากแสงอาทิตย
3.เครื่องเลนชวยเสริมพัฒนาการของผูเลน เหมาะสําหรับเด็ก
อายุ 2 - 6 ขวบ
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โครงการจัดซื้อตูเย็น จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
2) เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้านอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248
 ลว 27 มิ.ย. 59 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
4.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5.มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
7.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
8.มีแป้นพิมพและเมาส
9.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
10.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 
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โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาซอมแซมทรัพย สิน ครุภัณฑตาง ๆ ที่เปนการซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ และการปรับปรุง
ซอมแซมสิ่งกอสราง  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 19     

งบเงินอุดหนุน รวม 276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 276,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองปราบ จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแก นักเรียน
โรงเรียนบานคลองปราบ ภาคเรียนที่ 2/2563 และ ภาคเรียน
ที่ 1/2564 จํานวน 200 วัน เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ประกอบหนังสือ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย.59
 และหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 27
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่ผาน
การฝึกอบรมและไดรับการแตงตั้งจากเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน โดยไดรับคาตอบแทน คนละ 5000
.-บาท ตอเดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คาใชจาย
ในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า คาสํารวจขอมูลและการขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ในการสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว ปีละ 2
ครั้ง และเบิกคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานตามจํานวนสุนัขและ
แมว ตัวละ 3 บาท ตอครั้ง ของการสํารวจและการขึ้นทะเบียน (ปี
ละ 6 บาท) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค. 61      

วันที่พิมพ : 20/4/2564  10:33:21 หนา : 45/74



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
การขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรม
ตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คา
ใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน ใน
การเพิ่มพูนความรูความสามารถทักษะของประชาชน คาใชจายใน
การอบรมโครงการตาง ๆ การประชุม การสัมมนา การ
รณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับภารกิจ ตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 ก.ค 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 11 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ฯ ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัคซีนป้อง กันโรคพิษสุนัขบา คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0819.3 /ว 1049 ลว 15 มี.ค. 62 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1795
 ลว 7 พ.ค. 62 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 4     

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเบนซิน และวัสดุเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อใชกับเครื่องพน
หมอกควัน และเครื่องใชอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2
/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ หนังสือมท 0808.2/ว 0746 ลว 1
 ก.พ. 62     
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัคซีนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ทรายอะเบท เข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยา และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่น ๆ ที่จํา
เปน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 01745 ลว 31 ส.ค. 61 หนังสือ มท 0808.2
/ว 1248  ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 3     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,030,080 บาท

งบลงทุน รวม 2,030,080 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,030,080 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 78,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคา (คา k) ดังนี้
1.โครงการกอสรางระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณ
หนองเตยหอม) หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30,240.-บาท
2.โครงการกอสรางระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณ
พรุควนวัง) หมูที่ 5 บานคีรีราษฎร ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30,240.-บาท
3.โครงการปรับปรุงศาลาหมูบาน หมูที่ 3 บานคลองปราบ ตําบล
คลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 17,600.-บาท
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณพรุ
ควนวัง) หมูที่ 5 บานคีรีราษฎร ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการกอสรางระบบประปาหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณพรุควนวัง) หมูที่ 5 บานคีรี
ราษฎร ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี โดยมีรายละเอียดขนาดความจุของหอถัง
แชมเปญ 20.00 ลูกบาศกเมตร ความสูง20.00 เมตร ประกอบ
ดวย งานฐานรากกอสรางหอถังเหล็กทรงแชมเปญ งานถัง
กรอง ระบบไฟฟ้า ปัมสูบน้ําขนาด 2 แรง คาพิกัดโครงการ 8 –
 45 - 13.60 N , 99 – 23 - 20.20 E พรอมป้ายมาตรฐาน
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลคลองปราบ
กําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณ
หนองเตยหอม) หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการกอสรางระบบประปาหอถัง
เหล็กทรงแชมเปญ (บริเวณหนองเตยหอม) หมูที่ 2 บานทาง
ขาม ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี โดยมีรายละเอียด ขนาดความจุของหอถัง
แชมเปญ 20.00 ลูกบาศกเมตร ความสูง 20.00 เมตร ประกอบ
ดวย งานฐานรากกอสรางหอถังเหล็กทรงแชมเปญ งานถัง
กรอง ระบบไฟฟ้า ปัมสูบน้ําขนาด 2 แรง คาพิกัดโครงการ 8 –
44 - 57.09 N , 99 – 21 - 7.39 E พรอมป้ายมาตรฐาน
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลคลองปราบ
กําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงศาลาหมูบาน หมูที่ 3 บานคลองปราบ ตําบลคลอง
ปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการปรับปรุงศาลาหมูบาน หมู
ที่ 3 บานคลองปราบ ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยมีรายละเอียด งานปรับปรุงซอมแซมศาลา งาน
ซอมแซมหองน้ํา งานปรับปรุงโรงครัว ขนาด 8.00 X 10.00 
เมตร พรอมกอสรางคูระบายน้ํา คาพิกัดโครงการ 8 – 44 –
49.1 N , 99 – 21 – 33.10 E พรอมป้ายมาตรฐานโครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 4

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 584,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 584,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 584,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก จาง
เหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย คาจางกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และ
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เอง หรืออุดหนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในลักษณะ
บูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการป้องกันกลุมเสี่ยงในเด็กและ
เยาวชน การสรางภูมิคุมกันใหเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา การ
จัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค การบําบัดรักษาฟนฟู โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ 2726 ลงวันที่ 4 ธ.ค.60 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/1463 ลงวันที่ 18 พ.ค.61
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3334 ลงวันที่ 18 ต.ค. 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พ.ค. 62 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พ.ค. 63 เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 100 ลําดับที่ 28     
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โครงการฝึกอบรมกลุมองคกรตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมกลุมองคกร
ตางๆ ของตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
การประกอบอาชีพของกลุมองคกร ประชาชน การสรางอาชีพ
เสริม การเพิ่มรายได รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 16 

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรมผูสูงอายุตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ การสงเสริมสรางความรูและสนับสนุน
กิจกรรมที่สามารถนํามาใชกับการดํารงชีวิตประจําวันของผูสูง
อายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช จายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 26
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพ สงเสริม
บทบาทหนาที่ การสรางความรู และสรางจิตสํานึกของเด็กเยาวชน
ในการรวมพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
 เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 ส.ค
. 60 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 27 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ ในการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพและภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน พัฒนาสตรีในดานตาง ๆ
การใหความรูเพื่อพัฒนาครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่ การเสริม
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว การสงเสริมการ
จัดตั้งศูนยใหการชวยเหลือสําหรับนโยบายที่เนนหนักการมุงผล
สัมฤทธิ์ ไดแก การป้องกันและแกไขปัญหาครอบครัว การเสริม
สรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบ
ครัว ฯลฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 14 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 479,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬาระหวางหนวยงานตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการเขารวมกิจกรรมแขงขัน
กีฬาระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยมีคาใขจายประกอบดวย คา
วัสดุอุปกรณ คาชุดกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการ
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 34     

โครงการแขงขันกีฬาประเพณีเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการแขงขันกีฬา
ประเพณี เทศบาลตําบลคลองปราบ ครั้งที่ 19 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคาใขจายตาง ๆ ประกอบดวย คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาวัสดุอุปกรณการแขงขันกีฬา คาชุดนักกีฬา และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการงาน การแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 26     
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ เชน ลูกฟุตบอล ตระกรอ วอลเลยบอล ตาขาย และวัสดุ
กีฬาอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุนการ
ออกกําลังกาย การเลนกีฬาของประชาชนในตําบลคลอง
ปราบ เพื่อใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 4
รายการ ราคา 99,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1.เครื่องหมุนอากาศบริหารเอว และยืดตัว  ราคา  24,000.-บาท
  -ขนาดกวาง 40 ซม. ยาว 190 ซม. สูง 190 ซม.
  -เสาโครงสรางหลักเปนเหล็ก หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร มีฝา
ครอบเสาทําจากอลูมิเนียม จํานวน 1 ฝา
  -วงลอสําหรับยืดตัว ทําจากเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลางวงลอไม
นอยกวา 40 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด ติดตั้งตางระดับกันเพื่อ
ความหลากหลายในการเลน
  -จุดหมุน ใชระบบอัดลูกปนอยางดี เพื่อความทนทานแข็งแรง
และหลอลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุนจํานวน ไมนอยกวา 2
 จุด
  -ระบบสีเฉพาะงานกลางแจง ไรสารตะกั่ว เคลือบสีดวย
ระบบ porder coating ผานการอบดวยความรอนสูง ทนตอการ
ขูดขีด ไมหลุดรอน ไมเปนสนิมและสวยงาม
2.จักรยานนั่งปั่น  ราคา  24,000.-บาท
  -ขนาดกวาง 40 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 120 ซม.
  -เสาโครงสรางหลักเปนเหล็ก เสาขนาดเสนผาศูนยกลาง 4
 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
  -มือจับเปนเหล็กดัด มีชองสําหรับวางมือพรอมลายกันลื่น เพื่อ

วันที่พิมพ : 20/4/2564  10:33:21 หนา : 55/74



การจับที่แนนมั่นคง
  -บันไดปั่นวางเทา 2 ดาน
  -ที่นั่งเปนเหล็กพับขอบ ยึดติดกับโรงสรางหลักอยางแข็ง
แรง และปลอดภัย
  -จุดหมุนใชระบบอัดลูกปนอยางดี เพื่อความทนทานแข็งแรง
  -ระบบสีเฉพาะงานกลางแจง ทนตอการขูดขีด ไมหลุดรอน ไม
เปนสนิม และสวยงาม
3.เครื่องบริหารวิ่งกึ่งสเต็ป  ราคา  31,000.-บาท
  -ขนาดกวาง 50 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 150 ซม.
  -เสาโครงสรางหลักเปนเหล็ก เสาขนาดเสนผาศูนยกลาง 4
 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร มีฝาครอบเสาทําจากอลูมิเนียม
หลอ จํานวน 1 ฝา
  -มือจับมีลายกันลื่น ทําจากเหล็ก จํานวน 2 ขาง
  -ถาดสําหรับวางเทาขนาด 10 x 25 ซม. ทําจากเหล็ก ดานใน
ถาดมีลายกันลื่น พรอมรูระบายน้ํา จํานวน 2 ขาง
  -จุดหมุน ใชระบบอัดลูกปนอยางดี เพื่อความทนทานแข็งแรง
และหลอลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน จํานวนไมนอยกวา 6
 จุด
  -ระบบสีเฉพาะงานกลางแจง ทนตอการขูดขีด ไมหลุดรอน ไม
เปนสนิม และสวยงาม
4.เครื่องบริหารเอว 2 สถานี  ราคา  20,000.-บาท
  -ขนาดกวาง 40 ซม. ยาว 130 ซม. สูง 140 ซม.
  -เสาโครงสรางหลักเปนเหล็ก เสาขนาดเสนผาศูนยกลาง 4
 นิ้ว หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร
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  -มือจับทําจากเหล็ก มีลายกันลื่น
  -แผนจานหมุนรูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางของจานไมนอย
กวา 25 เซนติเมตร ผลิตจากเหล็กพับขอบ มีลายกันลื่น จํานวน 2
 ชุด
  -จุดหมุน ใชระบบอัดลูกปนอยางดี เพื่อความทนทานแข็งแรง
และหลอลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน
  -ระบบสีเฉพาะงานกลางแจง ทนตอการขูดขีด ไมเปนสนิม และ
สวยงาม
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 46

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชน อําเภอบานนาสาร ประจําปี พ.ศ. 2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ใหแก เทศบาลตําบลทาชี ตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชน อําเภอบานนาสาร ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ
เทศบาลตําบลทาชี ที่ สฎ 79401/363 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 10 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษาประจําปี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเขา
พรรษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาเชื้อเพลิง คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัด การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 32     

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 31     
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โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต
และวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 28     

โครงการจัดกิจกรรมวันสงทายปีเกาตอนรับปีใหม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสงทายปีเกา
ตอนรับปีใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนัก กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปก ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 27     

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีทองถิ่นวันสารทไทย (งานเดือน
สิบ)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจาย
อื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัด การแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 80 ลําดับที่ 30     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,794,470 บาท

งบบุคลากร รวม 1,633,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,633,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 733,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองชางจํานวน 2
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง เปนเงิน 435,600.- บาท 
เงินเดือนนายชางโยธา เปนเงิน 297,900.- บาท 
      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง
จํานวน 1 อัตรา ไดแก นายชางโยธา      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ชางจํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองชาง     
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 753,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองชางจํานวน 6
 อัตรา ดังนี้ 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 
เปนเงิน 117,360.-บาท
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง เปนเงิน 180,000.-บาท
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา เปนเงิน 131,760.-บาท
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 
เปนเงิน 108,000.- บาท
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 
เปนเงิน 108,000.-บาท 
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 
เปนเงิน 108,000.- บาท     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดกอง
ชาง จํานวน 5 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชางโยธา พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 1,135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลัง
ใจ แรงจูงใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ผู
ควบคุมงาน และกรรมการชุดอื่น ๆ ตามหนังสือ ที่ กค 0402.5
/ว85 ลว 6 ก.ย. 61      
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหา
ไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม     

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม     
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจาง
เหมาบริการดูแลซอมแซมระบบประปา คาจางสํารวจ ออก
แบบ เขียนแบบ รับรองแบบแปลนโครงการตาง ๆ คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่น ๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557      

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ ที่เปน
การซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ และการ
ซอมแซมสิ่งกอสราง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 19     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
 ที่ไมใชการซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอสราง      

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน แบบ
พิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไมมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุ
สํานักงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองใขในสํานัก งาน และอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2
/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ หลอดไฟ ตัวตานทาน ขาหลอด
ไฟ เบรกเกอร สายอากาศ หมอแปลง ไมโครโฟน ขาตั้งไมล และ
อื่น ๆ ที่จําเปน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
.59     
     

วัสดุกอสราง จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ทราย ปูน
ซีเมนต ปูนขาว ยางมะตอย ทอนํ้าและอุปกรณประปา ทอตาง ๆ
และวัสดุกอสรางอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก สายไมล นํ้ามันเบรก หมอ
นํ้ารถยนต กันชนรถยนต เบาะ ฟิลมกรองแสง กระจกโคง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่น ๆ ที่
จําเปน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 และ หนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหลอลื่น นํามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับการ
บริหารภายในองคกร และอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน สําหรับรถยนตสวนกลาง รถเก็บขนขยะ รถบรรทุก 4
 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ และเครื่องใชอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ หนังสือ มท 0808.2/ว
 0746 ลว 1 ก.พ. 62     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ อุปกรณบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ และอื่น ๆ
สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการแกประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล และคากระแส
ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยูในการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ เชน คาไฟฟ้าสาธารณะ กรณีที่เกินรอยละ 10 ของหนวย
จําหนายประเภทบานอาศัย     

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยก จากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
4.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
5.มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
6.มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
7.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
8.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
9.มีแป้นพิมพและเมาส
10.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
11.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
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และ Bluetooth
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฎตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 37,440 บาท
งบลงทุน รวม 37,440 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 37,440 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 1,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา 
(คา k) ดังนี้
1.โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายนํ้าสายคลองวังชาง - นบ
ปราบ หมูที่ 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานี

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายนํ้าสายคลองวังชาง - นบปราบ หมู
ที่ 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 36,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการขุดลอกปรับปรุงคูระบายน้ํา
สายคลองชาง - นบปราบ หมูที่ 1 บานหนองปลิง ตําบลคลอง
ปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีราย
ละเอียด งานขุดลอกคูระบายน้ํา ความกวาง 4.00 เมตร ความ
ยาว 170.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร คาพิกัดเริ่มตน
โครงการ 8 – 46 – 34.70 N , 99 – 22 – 51.30 E คาพิกัดสิ้น
สุดโครงการ 8 – 46 - 39.6 N , 99 – 22 - 54.00 E พรอมป้าย
มาตรฐานโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
คลองปราบกําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมใหความรูแกเกษตรกรตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดโครงการฝึกอบรมใหความรูแก
เกษตรตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสราง
อาชีพเสริมของเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ  เปนไปตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 14     
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 938,080 บาท
งบลงทุน รวม 938,080 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 938,080 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 36,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา k) ดังนี้
1.โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตยหอม หมูที่ 2 บานทาง
ขาม ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 22,760.-บาท
2.โครงการขุดลอกปรับปรุงหนาฝายคลองขรม หมูที่ 4 บานหนอง
มวง ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 13,320.-บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตยหอม หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบล
คลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 569,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเตย
หอม หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีความยาว
เดิม 71.05 เมตร ความกวางเดิม 23.69 เมตร ความลึกเดิมจาก
ปากสระ - ทองสระ 4.00 เมตร และความยาว
ใหม 81.35 เมตร (ความยาวเพิ่มขึ้น 10.30 เมตร) ความกวาง
ใหม 32.72 เมตร (กวางเพิ่มขึ้น 9.03 เมตร) ความลึกใหมจาก
ปากสระ - ทองสระ 8.00 เมตร (ความลึกเพิ่มขึ้น 4.00 เมตร) คา
พิกัดโครงการ 8 – 44 - 57.09 N, 99 – 21 - 7.39 E พรอมป้าย
มาตรฐานโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
คลองปราบกําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
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โครงการขุดลอกปรับปรุงหนาฝายคลองขรม หมูที่ 4 บานหนองมวง 
ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 333,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการขุดลอกปรับปรุงหนาฝาย
คลองขรม หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีรายละเอียด ความยาว
เดิม 150.00 เมตร ความกวางดานบนเดิม 60.00 เมตร ความ
กวางดานลางเดิม 12.00 เมตร ความลึกเดิม 5.00 เมตร ความยาว
ใหม 150.00 เมตร ความกวางดานบนใหม 60.00 เมตร ความ
กวางดานลางใหม 12 เมตรความลึกใหม 8.00 เมตร (ความลึก
เพิ่มขึ้น 3.00 เมตร) คาพิกัดโครงการ 8 – 45 – 37.20 N , 99 –
20 -55 E พรอมป้ายมาตรฐานโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่ 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,195,320 บาท

งบกลาง รวม 7,195,320 บาท
งบกลาง รวม 7,195,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 119,757 บาท

เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ใน
อัตรารอยละ 5 ของคาจาง พรอมกับหักคาจางของพนักงานจางสง
เปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 ม.ค. 57 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
.0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 ก.ค. 57 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 57
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 8     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,790 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนรายปีในอัตรารอย
ละ 0.2 ขอคาจางโดยประมาณการทั้งปี เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธ.ค
.61 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 103 ลําดับ
ที่ 10     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,958,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน ใหแก ผูสูงอายุในตําบลคลอง
ปราบ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 1     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน ใหแก ผูพิการหรือทุพพลภาพ
ของเทศบาลตําบลคลองปราบ เปนไปตามระเบียบวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับ
ที่ 2     

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน ใหแก ผูปวยเอสด ของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ เปนไปตามระเบียบวาดวยการ
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 3     
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในกรณีจําเปนฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
ตาง ๆ เกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนเสียหายของ
ประชาชนจากสาธารณภัย อันไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย นํ้าปาไหล
หลาก  แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ปา หมอกควัน โรคติดตอ โรคระบาด ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
3215  ลว 6 มิ.ย. 59 หนังสือกระทรวงมหาด ไทย ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 0684 ลว 8 ก.พ. 60 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พ.ย
.60 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
4014 ลว 12 ธ.ค. 61 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลว 4 ธ.ค. 62 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 5141 ลว 18 ธ.ค
.62 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0810.4/ว
1022 ลว 31 มี.ค. 63 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1656 ลว 8 มิ.ย. 63 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 4930 ลว 4 ธ.ค. 62 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับ
ที่ 4     
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพันธ จํานวน 127,015 บาท

เพื่อจายเปนรายจายตามขอผูกพัน รายการดังนี้
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนเงิน 92,813 บาท ให
แก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลคลองปราบ เปนไป
ตามหนังสือ ที่ สปสช.5.40/ว.322 ลว 22กรกฎาคม 2562  เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 5
2.คาใชจายในการจัดการจราจร เปนเงิน 1,000 บาท เพื่อเปนคา
ใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชาไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร  สาม
เหลี่ยมจุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบอกไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสนํ้า เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ และอื่น ๆ 
3.คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เปน
เงิน  33,202 บาท เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555 เรื่องการตั้งงบประมาณราย
จายเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 6    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 393,758 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) รอยละ 2 ของรายได ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เม.ย. 63
 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวัน
ที่ 30 ก.ย. 62 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 102 ลําดับที่ 7
     

วันที่พิมพ : 20/4/2564  10:33:21 หนา : 74/74


