
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลคลองปราบ
อําเภอ บ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,530,144 บาท

งบบุคลากร รวม 5,367,090 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารเทศบาลตําบลคลองปราบ ได้แก่ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 คน 
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,742,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,119,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานัก
ปลัด จํานวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้า
พนักงานธุรการ เป็นต้น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานัก
ปลัด จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป 2 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,018,554 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทาง
ละเมิด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหลัก
เกณฑ์ในหนังสือ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย 58 หรือตามหลักเกณฑ์
อื่นใดที่กําหนดขึ้นใหม่ ประกอบ พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ
. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,055,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่ราชการ 
2.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
3.ค่าจ้างเหมาคนสวน 
4.ค่าจ้างเหมาส่งหนังสือและถ่ายเอกสารสํานักงาน 
5.ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ 
6.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกเอกสารหนังสือ ค่า
จัดทําพิกัดแนวเขตปกครองท้องถิ่น  ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล และอื่นๆ ตาม
หนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ์ การ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาท และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
ร โดยจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ การส่งเสริม
สนับสนุนการดํานินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว 24 ส.ค. 2553 เป้นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 40

ค่าของขวัญ, พวงมาลัย,ช่อดอกไม้,พวงมาลา สําหรับ งานพิธีต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดออกไม้ และพวงมาลา และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ มท
 0407/ว 1248 ลว 10 พ.ย. 2530 

ค่าใช้จ่าย ในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เช่นวันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ซึ่ง เทศบาลจัดเองหรือร่วมกับส่วน
ราชการอื่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ กิจกรรมในวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาท และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสือประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 26

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อใช้จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บช้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล และอื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ มท
 0810.2/ว 4413 ลว 30 ต.ค. 56 หนังสือ มท 0810.2/ว 1596 ลว
 10 เม.ย. 56 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 10
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น การจัดเก็บรายได้ การจัดทํา
แผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นไปตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3635 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปกป้องสถาบัน กิจกรรมรณรงค์เชิญชวน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมการ
ประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 หนังสือ มท 0810.2/ว 0600 ลว 29 ม.ค. 59 หนังสือ มท
 0810.3/ว 5797 ลว 10 ต.ค. 59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 31
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี 2562 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจําปี พ.ศ
. 2562 ในวันที่ 24 เมษายน  เช่น กิจกรรมการทําบุญตักบาตร การ
รณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา และกิจกรรม
อื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 20

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน และผู้นํากลุ่มองค์กรตําบลคลองปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน และกลุ่มองค์กรในตําบลคลองปราบ ตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 33

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้
รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป้นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าสมานฉันท์ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 8

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการ รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้่จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า
และป่า รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลว 31 พ.ค.59
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 41

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง 
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ค่าวัสดุ รวม 436,554 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม และอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใข้ในสํานัก
งาน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ ตัวต้านทาน ขาหลอดไฟ เบรกเกอร์ สาย
อากาศ หม้อแปลง ไมโครโฟน ขาตั้งไมล์ และอื่นๆ ที่จําเป็น และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นอไม้กวาด แปรง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง ถาด และอื่นๆ ที่จําเป้นต้องใช้ในสํานัก
งาน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก สายไมล์ นํ้ามันเบรก หม้อนํ้า กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่นๆ ที่จํา
เป็น และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ มท 0808.2/ว
 1536 ลว 19 มี.ค. 61

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น แก็สหูงต้ม จารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับการ
บริหารภายในองค์กร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และ
เครื่องใช้อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 และ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 61

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม การล้างอัดขยายรูป สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ ปฏิทิน เป็น
ต้น เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ มท
 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 61

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ และ
อื่นๆ สําหรับการบริหารงานภายในองค์กร และอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม และอื่นๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้บริหารภายในสํานักงาน และการอํานวยความสะดวกในการให้
บริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
 59

วัสดุอื่น จํานวน 1,554 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 322,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลคลองปราบ หรือ
อาคารสถานที่ๆอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ หรือที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ สําหรับ
โทรศัพท์ส่วนกลาง ที่ใช้ในการติดต่อราชการของสํานักงาน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียกร และ
อื่นๆ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสื่อสาร การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการและ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน และค่าจัดทําหรือบริการเว็บไซด์ของ
เทศบาล

งบลงทุน รวม 90,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์และชั้นวารสาร จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,000 บาท
เพื่อดําเนินการจัดหาที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ราวแขวนสามารถแขวนหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ
2.ด้านล่างมีชั้นวางวารสาร
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143
 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920 x 1080) 
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับ
ที่ 2

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีราย
ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงานโดย
มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1.1 ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
  1.2 ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
และ Bluetooth
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143ลําดับ
ที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 37

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

รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลคลองปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 19
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งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านนาสาร ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
อําเภอบ้านนาสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดงานและกิจกรรมงานรัฐ
พิธี งานพิธี ศาสนพิธี ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ และวันสําคัญของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกหมู่
เหล่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี และน้อมรําลึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการจิต
อาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดําริให้ประชาชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 18 ลําดับ
ที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 2,858,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,229,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,229,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,620,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการการเงิน
บัญชี เจ้าพนักงานการเงินบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ เป็นต้น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
พัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็นรายได้ เป็นต้น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 423,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ
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งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือจ้าง ตาม
หนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว 19 ก.พ. 60 ประกอบประกาศเทศบาล
ตําบลคลองปราบ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลคลองปราบ ลว. 25 มิ.ย. 61
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าแบกสัมภาระและค่าธรรมเนียม
และการลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆตามหนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค
. 2548
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ เช่น การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับ
ปรุงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หนังสือด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 61

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 35

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัด
ทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทําฐาน
ข้อมูลจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ. 51
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลว 9 ม.ค. 55
 หนังสือ มท. 0808.3/ว 483 ลว 19 ก.พ. 61
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 115 ลําดับ
ที่ 22

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม และอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใข้ในสํานัก
งาน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอร์เน็ต และอื่นๆ สําหรับการบริหารงานภายใน
องค์กร และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นไป
ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิย. 59

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป้นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียกร และ
อื่นๆ

งบลงทุน รวม 39,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. เก้าอี้ทําจากเหล็กบุด้วยฟองนํ้า
2. หุ้มด้วยหนังเทียม PVC
3. ที่พักแขนทําจากพลาสติก 
4. ขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 55 x 45 x 85 (กว้าง x ลึก x สูง)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงาน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1
 

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหูลิ้นชัก
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In One สําหรับงานสํานัก
งาน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 2

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1

จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด  Network แบบที่ 1 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2

โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
2. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 379,900 บาท

งบบุคลากร รวม 321,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตราได้แก่ เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งบดําเนินงาน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 446,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 446,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง และหรือค่าอาหารการปฏิบัติ
งานนอกเวลา เช่น อปพร./ทีมกูภัย หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระเบียบคณะ
กรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ อป
พร.ของ อปท. พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560

ค่าใช้สอย รวม 321,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญประจําปี พ.ศ. 2562 เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลว 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.4/ว 661 ลว 9 มี.ค. 61 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 106 ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพ จัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และดําเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 8
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โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลคลองปราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 ก.ย. 53 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายในการป้องกันไฟ เช่น ถุง
มือ รองเท้า เสื้อกันความร้อน เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ และชุดอาสาสมัคร อป
พร.ตําบลคลองปราบ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลคลองปราบ เช่น นํ้ายาดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในกิจกรรมของศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลคลองปราบ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 374,640 บาท

งบบุคลากร รวม 320,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 320,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 320,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 54,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,863,279 บาท
งบบุคลากร รวม 615,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 615,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ครู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ

งบดําเนินงาน รวม 879,709 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 557,350 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่
ราชการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปี 2562 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจําปี 2562 โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขตอําเภอบ้านนาสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่า
อุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการงาน การแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 5

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2562โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 21

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 372,350 บาท
เพื่อดําเนินการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
คลองปราบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการ ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป้นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 245,000 บาท
2. ค่าจัดการเรียบนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ รายหัวๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 76,500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 50,850 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
   3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  9,000 บาท
   3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 9,000 บาท
   3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 13,500 บาท
   3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา 430 บาท/ปี  เป็นเงิน 19,350
 บาท
เป็นไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลําดับ
ที่4 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และซ่อมแซมสิ่ง
ก่อสร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 287,359 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม และอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใข้ในสํานัก
งาน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป้นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง ถาด และอื่นๆ ที่จําเป้นต้องใช้ในสํานัก
งาน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 237,359 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน  260 วัน ให้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 102,310 บาท
2.โรงเรียนบ้านคลองปราบ จํานวน 135,049 บาท
เป็นไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ และ
อื่นๆ สําหรับการบริหารงานภายในองค์กร และเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

งบลงทุน รวม 104,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,150 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 2,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 900 บาท          ราย
ละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เก้าอี้ทําจากเหล็กบุด้วยฟองนํ้า
2. หุ้มด้วยหนังเทียม PVC
3. ที่พักแขนทําจากพลาสติก 
4. ขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 55 x 45 x 85 (กว้าง x ลึก x สูง)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 146
 ลําดับที่ 30
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โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 16,500 บาท
เพื่อดําเนินการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 121 x 75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
3. หน้าโต๊ะทําด้วยเหล็กแผ่น
4. กระจกรองโต๊ะทํางาน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 30

ครุภัณฑ์การศึกษา
โครงการจัดซื้อเก้าอี้นักเรียนอนุบาล จํานวน 15,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียนอนุบาลโฟเมก้า จํานวน 45
 ตัวๆ ละ 350 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เก้าอี้นักเรียนอนุบาลโฟเมก้า ขนาด 25 x 28 x 54 ซม. (สูง x 
กว้าง x ยาว ) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 29

โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล จํานวน 19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตีะนักเรียนอนุบาลโฟเมก้า จํานวน 12
 ตัวๆ ละ 1,600 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. โต๊ะนักเรียนอนุบาลโฟเมก้า ขนาดอ 60 x 120 x 750 ซม. (สูง x 
กว้าง x ยาว ) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์การศึกษา เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 29

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลคลองปราบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 264,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 264,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองปราบ จํานวน 264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน
คลองปราบ ภาคเรียนที่ 2/2561 และ ภาคเรียน
ที่ 1/2562 จํานวน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบ
หนังสือ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 59 และหนังสือ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 131,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 71,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 31,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 31,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายใน
พื้นที่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตําบลคลองปราบ 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นที่ตําบลคลอง
ปราบ
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และการขึ้นทะเบียน
สัตว์ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ตําบลคลองปราบ ปีละ 2 ครั้ง และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาทต่อครั้ง ของการสํารวจและการขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค. 61 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น แก็สหูงต้ม จารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับการ
บริหารภายในองค์กร และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องใช้อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค
. 61

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัด
ซื้อตามจํานวนประชากรสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน ทั้งที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
01745 ลว 31 ส.ค. 61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพื่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ใน
การดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้
   1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
   2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
   3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561  13:23:33 หน้า : 22/35



อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลอง
ปราบ ในการดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 61 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้
   1. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามพระปณิธานทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ตามพระปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
   3. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ใน
การดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย. 61 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้
   1. โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be mumber one ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน ตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
   2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
   3. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,527,040 บาท

งบบุคลากร รวม 1,470,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,470,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ นายช่าง
โยธา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 773,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 6 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และ พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง สังกัดกอง
ช่าง จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,880,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ แรงจูง
ใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 67,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 985,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังนี้
1.ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
2.ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา
3.ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
4.ค่าจ้างออกแบบ และรับรองแบบ 
5.ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆตามหนังสือ มท. 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค
. 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่การ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่และการซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น แบบ
พิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม และอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใข้ในสํานัก
งาน และอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ ตัวต้านทาน ขาหลอดไฟ เบรกเกอร์ สาย
อากาศ หม้อแปลง ไมโครโฟน ขาตั้งไมล์ และอื่นๆ ที่จําเป็น และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ยาง
มะตอย และอื่นๆ ที่จําเป็น และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก สายไมล์ นํ้ามันเบรก หม้อนํ้า กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่นๆ ที่จํา
เป็น และเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ มท 0808.2/ว
 1536 ลว 19 มี.ค. 61

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น แก็สหูงต้ม จารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับการ
บริหารภายในองค์กร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และ
เครื่องใช้อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 และ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 61

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาส์ และ
อื่นๆ สําหรับการบริหารงานภายในองค์กร และอํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล และค่ากระแสไฟฟ้าอื่นๆ
ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น ค่าไฟฟ้าสาธารณะ กรณีที่เกิน
ร้อยละ 10 ของหน่วยจําหน่ายประเภทบ้านอาศัย
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งบลงทุน รวม 175,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซ์้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรง
ลูกบาศก์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1. แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150 x 150 x 150
2. ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
3. สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้สนิท ปราศจากช่องโหว่ โดยใช้
น๊อตขันยึด
4. เหล็กกระทุ้งตัวอย่าง ทําด้วยเหล็กกล้ากลึงเป็นชิ้นเดียวกันพร้อมด้ามจับ
กลมเคลือบสนิม
อุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย
1. แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ จํานวน 3 ลูก
2. เหล็กกระทุ้งตัวอย่าง จํานวน 1 อัน
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 144
 ลําดับที่ 11

โครงการจัดซื้อเวอร์เนียร์ดิจิตอล จํานวน 9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เวอร์เนียร์ดิจิตอล โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้
1. ช่วงของการวัด 0-8 นิ้ว
2. ทําจากวัสดุแสตนเลส
3. มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
4. หน่วยวัดแสดงเป็นมิลลิเมตรและนิ้วได้
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 144 ลําดับ
ที่ 11
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษขนาด A3

จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง
7. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
8. สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 144
 ลําดับที่ 14

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นการซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116 ลําดับ
ที่ 36

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,661,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,661,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,661,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโก้ฉ้วน-หนองประปา หมู่ที่ 5 
บ้านคีรีราษฎร์ ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโก้ฉ้วน - หนอง
ประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 3
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณข้าง
ถนนสายทางเข้าวัดถํ้าขรม หมู่ที่ 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิด บริเวณข้างถนนสายทางเข้าวัดถํ้าขรม หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง ตําบล
คลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทาง 234.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 1

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 
บ้านหนองม่วง ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จํานวน 381,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้า
นบคลองขรม หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีระยะทาง 250.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้าที่ 14ลําดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 405,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบํารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 7    

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงในเด็กและเยาวชน การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดย
ตั้งไว้จํานวน 10 คน คนละ 6,500 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวัน
ที่ 1 ก.ค. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0816.5/ 2726 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 60 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรของตําบลคลองปราบ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรต่างๆ ของตําบลคลอง
ปราบ ในการดําเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
โครงการและกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตําบลคลอง
ปราบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลคลองปราบ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูง
อายุตําบลคลองปราบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 3

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลคลองปราบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 105 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรี
ในชุมชน พัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)หน้าที่ 91 ลําดับที่ 1
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โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน สู่
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 24

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,590,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา จํานวน 320,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล และค่าใช้จ่าย
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีค่าใข้จ่าย
ต่างๆ ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการ
งาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตระกร้อ ลูก
วอลเลย์บอล ตาข่าย ฯลฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้
ออกกําลังกายและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
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งบลงทุน รวม 1,220,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน 3 ชุด จํานวน 99,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกังกายกลางแจ้ง จํานวน 3 ชุด ดังนี้
1.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา งบประมาณ 33,000 บาท รายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 220
 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 200 ซม. คุณลักษณะประกอบด้วย
-เสาโครงสร้างหลักเป็นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. มีฝาครอบเสาทํา
จากอลูมิเนียมหล่อ จํานวน 1 ฝา
-มือจับมีลายกันลื่น ทําจากเหล็ก จํานวน 2 ข้าง
-ที่วางเท้ามีลายกันลื่นด้านหน้า ทําจากเหล็ก จํานวน 2 ชุด
-ที่นั่งและพนักพิง ทําจากเหล็ก ยึดติดกับโครงสร้างหลักอย่างแข็งแรงและ
ปลอดภัย
-จุดหมุน ใช้ระบบอัดลูกปืนอย่างดี เพื่อความทนทานแข็งแรงและหล่อ
ลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน จํานวนไม่น้อยกว่า 2 จุด
-ระบบสีเฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่ว เคลือบสีด้วย
ระบบ powder coating ผ่านการอบด้วยความร้อนสูง ทนต่อการขูดขีด
ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิม และสวยงาม
2.ชุดชิงช้า งบประมาณ 39,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ มี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 180 ซม. คุณลักษณะประกอบด้วย
-เครื่องเล่นประกอบด้วย ชิงช้าพลาสติกสายโซ่ 3 ที่นั่ง และเปลกระเช้า 1
 ชุด เครื่องเล่นทั้งหมดประกอบรวมเป็นชุดเดียวกัน
-ชิ้นส่วนเป็นพลาสติกที่ใช้เป็นชนิดโพลีเอทีลีน (PE) ไม่มีส่วนผสมที่เป็น
อันตรายต่อผู้เล่น สีที่ใช้เป็นสีชนิด non-toxin ซึ่งไม่มีสารตกค้าง ทําให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้เล่นเมื่อสัมผัส หรือสูดดม
-เครื่องเล่นเป็นพลาสติกที่มีสารป้องกันแสง uv ทําให้สีไม่ซีดจาง คงทน
และไม่กรอบแตกง่าย
-เสาโครงสร้างหลักทําจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว
-คานยึดชิงช้าหลักทําจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์ของท่อไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
-คานยึดเปลกระเช้าทําจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่น้อย
กว่า 3 นิ้ว
-ชิ้นส่วนไม่มีรอยตําหนิ หรือข้อบกพร่องที่เป็นอันตรายต่อผู้เล่น
-อุปกรณ์จับยึดทุกส่วนมีความคงทน ทุกชิ้นมีสารป้องกันสีกันสนิมของการ
กัดกร่อนของโลหะ
-เครื่องเล่นช่วยเสริมพัฒนาการผู้เล่น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 2-6 ขวบ
3.เครื่องบริหารกรรเชียงเครื่องเล่นช่วยงแบบเดี่ยว งบประมาณ 27,000
 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 95 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 130 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 90 ซม. คุณลักษณะประกอบด้วย
-เสาโครงสร้างหลักเป็นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. 
-ที่วางเท้าทําจากเหล็ก จํานวน 1 ชุด
-ที่นั่งทําจากเหล็ก ที่นั่งยึดติดกับโครงสร้างหลักอย่างแข็งแรงและปลอดภัย
-จุดหมุน ใช้ระบบอัดลูกปืนอย่างดี เพื่อความทนทานแข็งแรงและหล่อ
ลื่น ลดแรงเสียดทานในการหมุน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 จุด
-ระบบสีเฉพาะงานกลางแจ้ง ไร้สารตะกั่ว เคลือบสีด้วย
ระบบ powder coating ผ่านการอบด้วยความร้อนสูง ทนต่อการขูดขีด
ไม่หลุดร่อน ไม่เป็นสนิม และสวยงาม เป็นไปตามหนังสือ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.59 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) หน้าที 145 ลําดับที่ 26
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,121,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลคลองปราบ

จํานวน 621,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอล
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลคลองปราบ หมู่ที่ 2 ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานปรับปรุงทาง
เท้ารอบสนามฟุตบอล พื้นที่ 340.20 ตารางเมตร งานรื้อถอนอิฐตัวหนอน
ทางเท้า พื้นทื่ 340.20 ตารางเมตร งานถมทรายบดอัด
แน่น หนา 0.05 เมตร งานเทคอนกรีตปรับระดับ หนา 0.05 เมตร งานปู
แผ่นยางสังเคราะห์ พื้นที่ 340.20 ตารางเมตร งานปูอิฐตัวหนอนลาน
เครื่องเล่น พื้นที่ 340.20 ตารางเมตร งานซ่อมแซมที่พักนัก
กีฬา 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลคลองปราบ
กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ ตําบลคลองปราบ 
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
คลองปราบ ตําบลคลองปราบ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
มีขนาดพื้นที่ 700.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลคลองปราบกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลคลองปราบ ประจําปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 42

โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจําปี 2562 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถาน
ที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัด การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 19
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โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุแห่งชาติประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 14

โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 13

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารท
ไทย (งานเดือนสิบ) ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 103 ลําดับ
ที่ 17

โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ
. 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัด การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 12

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เกษตร
ภายในตําบลคลองปราบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ยา
ฆ่าแมลง ยากันเชื้อรา และสารป้องกันกําจัดโรคพืช สารเคมีป้องกันกําจัด
โรคพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อาหารสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,207,737 บาท

งบกลาง รวม 7,207,737 บาท
งบกลาง รวม 7,207,737 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 หนังสือ ที่ มท. 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2557 และ
หนังสือ ที่ มท. 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 ก.ค. 57 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,605,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุในตําบลคลองปราบ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 931,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้ป่วยเอสด์ ตําบลคลอง
ปราบ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 1,050,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนจากสาธารณภัยอันไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก
ภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟ
ป่า หมอกควัน โรคติดต่อ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ
. 2560 หนังสือ มท 0313.4/ ว 667 ลว 12 มี.ค. 45 หนังสือ มท
. 0808.2/ว 3215 ลว 6 มิ.ย. 59 หนังสือ 0808.2/ว 0684 ลว 8 ก.พ
. 60 หนังสือ มท 0891.2/ว 76 ลว 13 ม.ค. 58 หนังสือ มท 0810.4/ว
 526 ลว 8 มี.ค. 60 หนังสือ มท 0810.4/ว 1064 ลว 31 พ.ค
. 60 หนังสือ มท 0810.4/ว 1173 ลว 15 มิ.ย. 60 หนังสือ มท
 0810.4/ว 1520 ลว 2 ส.ค. 60 หนังสือ มท 0808.2/ว 2145 ลว 11 ต
.ค. 60 หนังสือ มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พ.ย. 60 หนังสือ มท
 0810.5/ว 608 ลว 5 มี.ค. 61 หนังสือ มท 0810.4/ว 1077 ลว
 17 เม.ย 61

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพันธ์ จํานวน 150,683 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน รายการดังนี้
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท ให้
แก่  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลคลองปราบ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 2
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 1,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการจราจรในเขตเทศบาลตําบลคลองปราบ เช่น การทาสี ตีเส้น แผง
กั้น จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
และอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก
3.ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 29,683
บาท เพื่อเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติตามหนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555 เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 354,654 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น   (กบท.) ร้อยละ 2 ของรายได้ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเน็จบํานาญ
หนังสือ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ก.ค. 60 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 5
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