
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลคลองปราบ

อําเภอ บานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,595,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,165,660 บาท

งบบุคลากร รวม 5,449,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ ไดแก นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร ไดแก นายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,824,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,237,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สํานักปลัด จํานวน 7
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนปลัดเทศบาล เปนเงิน 499,080.- บาท 
เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด เปนเงิน 412,740.- บาท 
เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล เปนเงิน 352,740.- บาท 
เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป เปนเงิน 333,060 บาท 
เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนเงิน 251,460.- บาท 
เงินเดือนนิติกร เปนเงิน 201,240.- บาท
เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ เปนเงิน 187,380.- บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ
ปลัดเทศบาล และจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับหัวหนา
สํานักปลัด 
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 328,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง สํานักปลัด จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้ 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
เปนเงิน 112,800.-บาท
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
เปนเงิน 108,000.- บาท
คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงนักการภารโรง 
เปนเงิน 108,000.- บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา ไดแก พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,526,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 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
สามารถถัวจายไดทุกรายการ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิด
ทางละเมิด  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ตามหลักเกณฑในหนังสือ กค 0406.4/ว 38 ลว
 28 เม.ย 58 หรือตามหลักเกณฑอื่นใดที่กําหนดขึ้น
ใหม ประกอบ พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ผูบริหารเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,575,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ
 ดังนี้ คาจางเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่ราชการ คาจาง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ คาจางเหมาคน
สวน คาจางเหมาสงหนังสือราชการ คาจางเหมาพนักงานขับรถ
ยนต คาจางเหมาปฏิบัติงานดานกูชีพ คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาซักฟอก คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาจัดทํา
พิกัดแนวเขตปกครองทองถิ่น และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เปน
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง เชน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยว
กับการรับรอง การตอนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และอื่น ๆตาม
หนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ์ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจัด
กิจกรรมในการประชา สัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตาง ๆ การ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1659 ลว 24 ส.ค. 2553  หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1983 ลงวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 42

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดออกไม และพวงมาลา และอื่นๆ เปนไปตามหนังสือ มท 0407/ว
 1248 ลว 10 พ.ย. 30 
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คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของทองถิ่นเพื่อใชจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บชอมูลพื้นฐาน
ตาง ๆ เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ โดยมีคาใชจายประ กอบดวย คาจัดเก็บขอมูล คาบันทึก
ขอมูล และอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ มท  0810.2/ว 4413 ลว
 30 ต.ค. 56 หนังสือ มท 0810.2/ว 1596 ลว 10  เม.ย. 56 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับ
ที่ 43

คาใชจายในการจัดงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ในวัน
สําคัญของทางราชการ ซึ่งเทศบาลดําเนินการจัดเองหรือรวมกับ
สวนราชการอื่น ๆ เชน วันปิยะมหาราช วันคลายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
คลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพอแหง
ชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ 68 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันคลายวันประสูติ
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัด
เตรียมสถานที่ คาสือประชาสัมพันธ คาจัดหาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 91 ลําดับที่ 41
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่นๆ ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนัก งานจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 

คาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแก ผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง เชน การจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการ
คลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอม พิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) เปนไปตามระเบียบ
กระ ทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 44

คาใชจายในการเลือกตั้งของเทศบาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ รวมทั้งการใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ หนาที่ และการมีสวนรวม
ทางการเมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะ
กรรมการเลือกตั้ง คาแบบพิมพบัตรเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ คา
ป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 ก.ค 61
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 1
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คาใชจายเพื่อจัดทําโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ  ในการจัดกิจกรรมสงเสริมปกป้องสถาบัน กิจกรรม
รณรงคเชิญชวนและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปกป้อง
สถาบัน รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาจัดหา
วัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
 ไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 87 ลําดับที่ 5

คาใชจายเพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
การประชุมการประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน  การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือ มท  0810.2/ว 0600 ลว 29 ม.ค
. 59 หนังสือ มท 0810.3/ว 2931 ลว 14 พ.ค.   62 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 45

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 8/64



โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เชน กิจกรรมการทําบุญตักบาตร กิจกรรม
การบําเพ็ญประโยชน การรณรงครวมกับประชาชนในทอง
ถิ่น การแขงขันกีฬา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดเตรียมสถานที่ คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาจัดหา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระ ทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 46

โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ โดย
จัดกิจกรรมตาง ๆ ในการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน การกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฎิกูล และนํ้า
เสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และกิจกรรมอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหชุมชนปลอดขยะ เปนไปตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808 .2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 และระเบียบกระ ทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 29
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โครงการถนนสวยคลองใส ใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนสวยคลองใส ใส
ใจสิ่งแวด ลอม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการรักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดจนรักษาสิ่ง
แวดลอม เปนไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3718 ลงวันที่ 16 พ
.ย 61 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 92 ลําดับที่ 48

                                        
       

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูนําชุมชน และผูนํากลุมองคกร
ตําบลคลองปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูนํา
ชุมชน และกลุมองคกรในตําบลคลองปราบ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครง การ คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 26
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เชน การจัด
กิจกรรมกีฬานันทนา การ เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึก
อบรม  ประชุม ชี้แจงทําความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติที่ดีงามใน
การอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในชุมชน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 28

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการ รักน้ํา รักปา 
รักษาแผนดิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรม รักนํ้า รักปา รักษาแผนดิน ในการอนุรักษ
ทรัพยากรนํ้าและปา รวมทั้งสรางจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยา กรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.2/ว 1060 ลว 31 พ.ค. 59 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 90 ลําดับที่ 29
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชน การคุม
ครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ควบคุมและลดมลพิษ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และกิจกรรมอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสื่อประชา สัมพันธ
โครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาจัดหาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนวิทยากร คาใชจาย
อื่น ๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810/ว 1425 ลว 4 เม.ย 62 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 55

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
 ที่ไมใชการซอม แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอ สราง 

ค่าวัสดุ รวม 431,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน แบบ
พิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุ
สํานักงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงานและอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน เป้นไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
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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

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชนไม
กวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง ถาด และอื่นๆ ที่
จําเปนตองใชในสํานักงาน และอํานวยความสะดวกในการให
บริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว  1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก สายไมล นํ้ามันเบรก หมอ
นํ้า กันชน เบาะ ฟิลมกรองแสง กระจกโคงมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่นๆ ที่จําเปน และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ 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

เพื่อจายเปนคาจัดหาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหลอลื่น แก็สหูงตม จารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับการบริหารภายในองค กร และอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการแกประชาชน สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญา และเครื่องใชอื่น ๆ เปนไปตาม
หนัง สือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ หนังสือ มท
 0808.2/ว  0746 ลว 1 ก.พ. 62
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม การลางอัด
ขยายรูป สื่อประชาสัมพันธ เอกสารประชาสัมพันธและเผยแพร
ตาง ๆ ปฏิทิน วารสาร รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
ของผูบริหาร เปนตน เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก เมาส และอื่น ๆ  สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2 ว 1248 ลว 27 มิ.ย.  59

วัสดุอื่น จํานวน 1,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ หรืออาคารสถานที่ ๆ อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลคลองปราบ เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลว
 1 ก.พ. 62

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท หรือที่เกี่ยวของกับ
โทรศัพท สําหรับโทรศัพทสวนกลาง ที่ใชในการติดตอราชการของ
สํานักงาน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม หรือที่เกี่ยว
ของกับระบบสื่อสาร การใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหบริการและคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน และคาจัดทํา
หรือบริการเว็บไซดของเทศบาล
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งบลงทุน รวม 128,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 500
 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.โครงเหล็กชุบโครเมียม
2.บุดวยหนัง PVC 
3.ขนาดไมนอยกวา 44 x 52 x 90 ซม.
4.บุดวยฟองนํ้าอยางดี 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เกาอี้ทําจากเหล็กบุดวยฟองน้ํา
2.หุมดวยหนังเทียม PVC
3.ที่พักแขนทําจากพลาสติก
4.ที่นั่งปรับระดับสูง - ตํ่าได 
5.ขนาดไมนอยกวา 57 x 60 x 86 (กวาง x ลึก x สูง) จํานวน 1
 ตัว
1.เกาอี้ทําจากเหล็กบุดวยฟองน้ํา
2.หุมดวยหนังเทียม PVC
3.ที่พักแขนทําจากพลาสติก
4.ที่นั่งปรับระดับสูง - ตํ่าได 
5.ขนาดไมนอยกวา 62 x 60 x 90 (กวาง x ลึก x สูง) จํานวน 1
 ตัว
1.เกาอี้ทําจากเหล็กบุดวยฟองน้ํา
2.หุมดวยหนังเทียม PVC
3.ที่พักแขนทําจากพลาสติก 
4.ขนาดไมนอยกวา 55 x 45 x 85 ซม. (กวาง x ลึก x 
สูง) จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 7

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.สามารถดูดฝุนและนํ้า          
2.เปนราคาพรอมอุปกรณ
ปรากฎในเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตาม
หนังสือ มท 
0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114 ลําดับที่ 2
 

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 16/64



โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เกาอี้นั่งชนิดไมเกิน 3 ที่นั้ง จํานวน 1 ตัว
2.เกาอี้นั่งชนิด 1 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัว
3.โตะกลาง จํานวน 1 ตัว
4.โครงไม
5.บุดวยหนังอยางดี
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ  5,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
1.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
2.มีขนาดไมนอยกวา 65 x 120 x 75 ซม. (กวาง x ยาว x สูง)
3.หนาโตะทําดวยเหล็กแผน
4.กระจกรองโตะทํางาน
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 10
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 8,900 บาท โดยมีคุณ ลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
2.มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm) 
3.สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
4.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
7.มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
8.สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27
 มิ.ย. 59 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 114 ลําดับที่ 11  
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โครงการจัดซื้ออุปกรณอานบัตร จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 700
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1.สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได  
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
3.สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
4.สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง
นอย 
ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลว 26 ธ.ค. 61 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลว 7 ก.พ
. 62 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 3 
 

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประเมินความพึงพอใจตอการให
บริการของเทศบาลตําบลคลองปราบ ประจําปี พ.ศ. 2563 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 14
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งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบานนาสาร จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอ
บานนาสาร ในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสน
พิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และวันสําคัญของชาติ เปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชนทุกหมูเหลา เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี และนอมรําลึกสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย  ดังนี้
1.โครงการ 13 ตุลาคม วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปนเงิน 8,000
.-บาท
2.โครงการวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ หรือวันพอ
แหงชาติ  เปนเงิน 1,500.-บาท
3.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปนเงิน 3,500.-บาท
4.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 68 พรรษา เปน
เงิน 8,000.-บาท
5.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
6.โครงการพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันคลายวัน
ประสูติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนเงิน 1,500.-บาท
7.โครงการ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เปนเงิน 1,500.-บาท
ตามหนังสือ อําเภอบานนาสาร ที่ สฎ 0718/ว 1607 ลงวันที่ 28
 พ.ค. 62 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปก ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 51
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,554,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,952,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,952,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,367,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง จํานวน 5
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง เปนเงิน 435,600.-บาท 
เงินเดือนนักวิชาการการเงินบัญชี เปนเงิน 352,740.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานการเงินบัญชี เปนเงิน 297,900.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานพัสดุ เปนเงิน 140,820.-บาท 
เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได เปนเงิน 140,820.-บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 64,260 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 426,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองคลัง จํานวน 3
 อัตรา ไดแก 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงิน
บัญชี 
เปนเงิน 144,480.-บาท 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได 
เปนเงิน 144,480.-บาท   
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 
เปนเงิน 138,000.-บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 51,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง สังกัดกอง
คลัง ไดแก ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได ผูชวยเจาพนักงานการ
เงินบัญชี ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
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งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการตาง ๆ ที่
ไดรับการแตงตั้ง ใหมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 และระเบียบกระ ทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
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 ตาม     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
คาใชจายดังกลาวสามารถถัวจายไดทุกรายการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 22/64



ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ
 ดังนี้ คาจางเหมาสํารวจและบันทึกขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทัพยสิน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง เชน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยว
กับการรับรอง การตอนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆตาม
หนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เปนไปตามระเบียบกระ ทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) ใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ เชน การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร วัสดุ อุปกรณ และการ
ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว  3886 ลว 28 มิ.ย. 62 เปนไปตามแผนพัม
นาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 49

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดทําป้ายประชา สัมพันธโครงการ คาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 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
ภาษีและทะเบียนทรัพย สิน การจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน การจัดทําฐานขอมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ ดินและสิ่ง
ปลูกสรางตามที่กําหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว
 29 ก.พ. 51 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.3/ว
 67 ลว 9 ม.ค. 55 หนังสือ มท.0808.3/ว 483 ลว 19 ก.พ
.  61 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 93 ลําดับที่ 50

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ ที่ไม
ใชการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ และ
การซอมแซมสิ่งกอสราง 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก เมาส อุปกรณตอพวงอื่นๆ วัสดุสื่ออินเตอรเน็ต และ
อื่นๆ สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการแกประชาชน เปนไปตามหนังสือ  มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิย. 59
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
กร และอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 66,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เกาอี้ทําจากเหล็กบุดวยฟองน้ํา
2.หุมดวยหนังเทียม PVC
3.ที่พักแขนทําจากพลาสติก 
4.ขนาดไมนอยกวา 55 x 45 x 85 (กวาง x ลึก x สูง)
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 115 ลําดับที่ 20

โครงการจัดซื้อเกาอี้ผูมาติดตอราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับผูมาติดตอราชการ จํานวน 2 ที่
นั่ง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขาเหล็กพน EPOXY สีดํา
2.ที่นั่ง ที่พิง ทําจากพลาสติกขึ้นรูป
3.ที่นั่ง ที่พิง บุดวยฟองนําอยางดี
4.ขนาดไมนอยกวา 100 x 55 x 78 (กวาง x ลึก x สูง)
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 24
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โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางแฟ้ม สําหรับจัดเก็บเอกสารขอมูล
แผนที่ภาษี โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.โครงเหล็กแบบปูกระดาน 
2.ขนาดไมนอยกวา ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร จํานวน 1 แถว
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 23

โครงการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงานแบบเคาเตอรหักมุม จํานวน 1
 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ทําจากไมปารดิเคิลบอรดเกรดเอ ปิดผิวดวยเมลามีน หนา 25
 มม.
2.แผนกวางซายขวาปิดผิว paper foil
3.ขอบโตะปิดผิวดวย PVC หนา 0.5 , 1 มม.
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 22

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 399,900 บาท

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

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ แรงจูง
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 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เปน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 431,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 431,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง และหรือคาอาหาร
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก อปพร./ทีมกูภัย หรือผู
ที่ไดรับการแตงตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  ประกอบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใหแก  อป
พร.ของ อปท.พ.ศ. 2560 และหนังสือ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560
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ค่าใช้สอย รวม 301,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําตัญ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญประจําปี เชน เทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน  คาใชจายประกอบดวย คาจัด
เตรียมสถานที่ คาสื่อประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน 2557
  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว  4202 ลว 25 ธ.ค. 61 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลว 29
 มี.ค. 62 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลว 5 เม.ย
. 62 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 6

โครงการพัฒนางานดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการพัฒนางานดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การพัฒนาศักยภาพสมาชิก อป
พร. การฝึก อปพร.รายใหม การฝึกทบทวน อาสาสมัครกูชีพ จัด
ทําและฝึกซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน จากสาธารณภัยตาง ๆ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดทําสื่อประชา สัมพันธโครงการ คาจัดหาวัสดุ
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่ 95 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 30/64



โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการระบบการแพทยฉุก
เฉินเทศบาลตําบลคลองปราบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891 .3/ว 2826 ลงวันที่ 17 ก.ย. 53 ประกาศ
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน ฯ ลงวันที่ 16 ต.ค. 2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 95 ลําดับที่ 4

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ อป
พร. เสื้อ รองเทา ถุงมือ ถุงเทา หมวก เสื้อกันความรอน เสื้อ
สะทอนแสง และวัสดุเครื่องแตงกายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใชในการดําเนินงาน
ของศูนย  อปพร. เทศบาลตําบลคลองปราบ เชน นํ้ายาดับ
เพลิง ถังดับเพลิง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ที่จําเปน เปนไป
ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว  27 มิ.ย. 59

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 454,540 บาท

งบบุคลากร รวม 339,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 339,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 339,540 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา เปนเงิน 339,540.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เปน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2555  และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ
ประจําปี 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาของ
รางวัล และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการงาน การ
แขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 75 ลําดับที่ 26

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,836,960 บาท
งบบุคลากร รวม 608,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 608,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 284,280 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนครู เปนเงิน 284,280.-บาท 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  2 อัตรา  ไดแก 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก เปนเงิน 163,680
.-บาท 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก เปนเงิน 160,680
.-บาท   
  

งบดําเนินงาน รวม 829,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 13,500 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 508,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมาทํา
ความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาจางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี 2563 โดยเขารวมการแขงขันกีฬา
ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอบานนาสาร โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาชุดกีฬา คา
อุปกรณการแขงขัน และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระ
ทรวงมหาด ไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการ
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 19
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 333,700 บาท

เพื่อดําเนินการเบิกหักผลักสงเขาบัญชี ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลคลองปราบ เพื่อเปนคาใชจายรายการ ดังนี้
1.คาอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ จํานวน 245 วัน เปนเงิน 220,500  บาท
2.คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา และเครื่องเลนพัฒนา การเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ รายหัวๆละ 1,700 บาท เปน
เงิน 68,000 บาท
3.คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 45,200  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
   3.1 คาหนังสือเรียน อัตรา 200 บาท/ปี  เปนเงิน  8,000 บาท
   3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตรา 200 บาท/ปี  เปนเงิน 8,000
 บาท
   3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา 300 บาท/ปี  เปน
เงิน 12,000 บาท
   3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรา 430 บาท/ปี  เปน
เงิน 17,200 บาท
เปนไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 13

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
 ที่ไมใชการซอม แซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอ สราง 
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ค่าวัสดุ รวม 292,120 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไม
กวาด แปรง ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง ถาด และอื่น ๆ
 ที่จําเป้นตองใชในสํานักงาน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท  0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 237,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน 260 วัน ใหแก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 87,360
 บาท
2.โรงเรียนบานคลองปราบ จํานวน 149,760 บาท
เปนไปตามหนังสือ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 61 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับ
ที่ 14

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก เมาส และอื่น ๆ  สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย.  59
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งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อกลองวงจรปิดภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลคลองปราบ

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวงจรปิดภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลคลองปราบ จํานวน 8 จุด 1ระบบ รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปิดขนาด 16 ชองสัญญาณ 1
 เครื่อง
2.หนวยความจําภายในเครื่องบันทึกภาพขนาด 2 TB 1 ลูก
3.กลองวงจรปิดความคมชัด 2 ลานพิกเซล 8 ตัว
4.อแดปเตอรแปลงระบบไฟใหกลอง 8 ตัว
5.จอมอนิเตอรแสดงภาพกลองวงจรปิดขนาด 32 นิ้วพรอมขา
ยึด 1 เครื่อง
6.ตูจัดเก็บอุปกรณจุดควบคุมเครื่องบันทึกภาพ 1 ตู
7.วัสดุอุปกรณติดตั้งงานทั้งระบบ 1 หนวย 
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 116 ลําดับที่ 43  
 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลคลองปราบ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คาซอมแซมทรัพย สิน ครุภัณฑตาง ๆ ที่เปนการซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ และการปรับปรุง
ซอมแซมสิ่งกอสราง เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่ 19
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งบเงินอุดหนุน รวม 304,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 304,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองปราบ จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนโรงเรียน
บานคลองปราบ ภาคเรียนที่ 2/2562 และ ภาคเรียน
ที่ 1/2563 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 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับ
ที่ 26

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ดังนี้
1.คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในพื้นที่ตําบลคลองปราบ
2.คาสํารวจขอมูลและการขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โดยใหปฏิบัติหนาที่
สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตําบลคลอง
ปราบ ปีละ 2 ครั้ง และเบิกคาตอบ แทนใหแกผูปฏิบัติงานตาม
จํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาทตอครั้ง ของการสํารวจและการ
ขึ้นทะเบียน (ปีละ 6 บาท) เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลว 31 ส.ค
. 61 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 83
 ลําดับที่ 4
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ฯ ในการ
ดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจาย
อื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1049 ลว 15 มี.ค. 2562 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลว 7 พ.ค
. 2562 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเบนซิน และวัสดุเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อใชกับเครื่องพน
หมอกควัน และเครื่องใชอื่นๆ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ หนังสือมท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก
.พ. 62

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 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 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 208,000 บาท

งบลงทุน รวม 208,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 208,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ดังนี้         
1.โครงการเจาะบอบาดาลแบบกรุดวย
ทอ ชนิด NATURAL GRAVEL PACK หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบล
คลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี จํานวน 8,000 บาท
         

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอบาดาลแบบกรุดวยทอ ชนิด NATURAL GRAVEL 
PACK หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการเจาะบอบาดาลแบบกรุดวย
ทอ ชนิด NATURAL GRAVEL PACK หมูที่ 2 บานทางขาม ตําบล
คลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะความ
ลึกไมนอยกวา 60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาล
ตําบลคลองปราบกําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 54 ลําดับที่ 24      
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก จาง
เหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย คากําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และคา
จางเหมาบริการอื่น ๆ ที่จําเปน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบํารุงและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา สัมพันธโครงการ และอื่น ๆ
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 13   
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด  ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
หรืออุดหนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ในลักษณะ
บูรณาการ การป้องกันกลุมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน การสรางภูมิ
คุมกันใหเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว  1102 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2557 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ 2726 ลงวันที่ 4 ธ.ค
.60 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 100 ลําดับที่ 28

โครงการฝึกอบรมกลุมองคกรของตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมกลุมองคกรตางๆ ของตําบล
คลองปราบ  ในการดําเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง รวมถึงโครงการและกิจกรรมตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล คาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ และอื่นๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาด ไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนา ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 16
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โครงการวัยรุนวัยใสไมทองกอนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวัยรุนวัยใสไมทองกอนวัยอัน
ควร โดยมีกิจกรรมอบรมใหความรู ในการป้องกันการตั้งครรภ
โดยไมพรอมหรือกอนวัยอันควร การสรางความอบอุนในครอบ
ครัว การแกไขปัญหาครอบครัว ในกลุมเด็ก เยาวชน ผู
ปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชา สัมพันธโครงการ และอื่น ๆ
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 25

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการ และผูดอยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส ใน
ตําบลคลองปราบ ใหเกิดความรูและประสบการณ สรางการมีสวน
รวมและคุณคา พรอมยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชา ชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 15
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลคลองปราบ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุตําบลคลองปราบ ในการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ สงเสริมความรูและสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถ
ประยุกตใชกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุไดโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 26

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองปราบ โดยการพัฒนา
ศักยภาพ สงเสริมบทบาทหนาที่ ความรูและสรางจิตสํานึกของเด็ก
เยาวชน ในการรวมพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจาย อื่นๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2560 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 99 ลําดับที่ 27

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 45/64



โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลอง
ปราบ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลคลองปราบ ในการสงเสริมภาวะผู
นําแกสตรีในชุมชน  พัฒนาสตรีในดานตาง ๆ การใหความรูเพื่อ
พัฒนาครอบครัวแกประชาชนการสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก ไขปัญหาครอบครัว การ
เสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว ฯลฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณ และอื่นๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนา ที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 14

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,460,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมแขงขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 18 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 18
 ประจําปี พ.ศ. 2563 โดยมีคาใขจายตาง ๆ ประกอบดวย คาจัด
เตรียมสถานที่ คาตอบ แทนคณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ คาชุด
กีฬา และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการงาน การแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 26
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โครงการเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬาระหวางหนวยงานตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเขารวมกิจกรรมแขงขันกีฬา
ระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยมีคาใขจายประกอบดวย คา
วัสดุ อุปกรณ คาชุดกีฬา  และคาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดการ
งาน การแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 34

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ของเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกตระกรอ ลูกวอลเลยบอล ตาขาย และ
วัสดุกีฬาอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนุน
การออกกําลังกาย การเลนกีฬาของประชาชนในตําบลคลอง
ปราบ เพื่อใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

งบลงทุน รวม 3,130,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,130,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหลังคาโดมลานกีฬาหมูบาน หมูที่ 5 บานคีรีราษฎร 
ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 1,320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการกอสรางหลังคาโดมลานกีฬา
หมูบาน หมูที่ 5 บานคีรีราษฎร ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีขนาด กวาง 20
 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 6.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 11     
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โครงการกอสรางหลังคาโดมสนามกีฬา หมูที่ 1 บานหนองปลิง 
ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 1,690,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการกอสรางหลังคาโดมสนาม
กีฬา หมูที่ 1 บานหนองปลิง ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีขนาด กวาง 20
 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 6.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลคลองปราบกําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 13      
 

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 120,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ดังนี้         
1.โครงการกอสรางหลังคาโดมสนามกีฬา หมูที่ 1 บานหนอง
ปลิง ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี  จํานวน 67,600 บาท
2.โครงการกอสรางหลังคาโดมลานกีฬาหมูบาน หมูที่ 5 บานคีรี
ราษฎร ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี  จํานวน 52,800 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอุดหนุนเทศบาลเมืองนาสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองนาสาร ในการจัดการแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอบานนาสาร เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 82 ลําดับที่ 50
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
ประจําปี 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาเชื้อ
เพลิง คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัด การแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.  2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 32

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยประทง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ.  2562 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัด การแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80  ลําดับที่ 31

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผู
สูงอายุแหงชาติ ประจําปี 2563 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 28
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โครงการจัดกิจกรรมวันสงทายปีเกาตอนรับปีใหม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมสงทายปีเกาตอนรับปี
ใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ คาใชจายอื่นๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปก ครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 27

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีทองถิ่นวันสารทไทย (งานเดือน
สิบ)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีทอง
ถิ่นวันสารทไทย (งานเดือนสิบ) ประจําปีงบประมาณ 2563 โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่น ๆ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 30

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,726,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,473,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,473,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 577,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองชาง จํานวน 2
 อัตรา ไดแก 
เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง เปนเงิน 279,780.- บาท 
เงินเดือนนายชางโยธา เปนเงิน 297,900.- บาท 
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก นายชางโยธา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 748,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง กองชาง จํานวน 6
 อัตรา ดังนี้ 
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา 
เปนเงิน 117,360.-บาท
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 
เปนเงิน 180,000.- บาท
คาจางพนักงานจางภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 
เปนเงิน 126,840.- 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

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานจาง กอง
ชาง จํานวน 5 อัตรา ไดแก ผูชวยนายชางโยธา พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,182,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 127,600 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/ว
 85 ลว 6 ก.ย. 61 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหา
ไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 67,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจาง
เหมาบริการซอมแซมระบบประปา คาจางสํารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ รับรองแบบแปลนโครงการตาง ๆ คาลงทะเบียน คา
ธรรมเนียม และคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
ที่จําเปน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง เชน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคาบริการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยว
กับการรับรอง การตอนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และอื่นๆตาม
หนังสือ มท.0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 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
 ที่ไมใชการซอม แซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ และการซอมแซมสิ่งกอสราง 

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน แบบ
พิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ  ไมมบรรทัด ยางลบ แฟ้ม และวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ 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
อื่นๆ 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
 และวัสดุกอสรางอื่นๆ ที่จําเปน  เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน เปนไปตามหนังสือ มท  0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก สายไมล นํ้ามันเบรก หมอ
นํ้า กันชน เบาะ ฟิลมกรองแสง กระจกโคงมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย และอื่นๆ ที่จําเปน และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว  1248 ลว 27 มิ.ย. 59 และ หนังสือ มท
 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหลอลื่น แก็สหูงตม จารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับการบริหารภายในองคกร และอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการแกประชาชน สําหรับรถยนตสวนกลาง รถเก็บขน
ขยะ รถบรรทุก 4 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ และเครื่องใชอื่น ๆ เปนไป
ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27  มิ.ย
. 59 และ หนังสือ มท 0808.2/ว 0746 ลว 1 ก.พ. 62

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก เมาส และอื่นๆ  สําหรับการบริหารงานภายในองคกร และ
อํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน เปนไปตาม
หนังสือ 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 70,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.เกาอี้ทําจากเหล็กบุดวยฟองน้ํา
2.หุมดวยหนังเทียม PVC
3.ที่พักแขนทําจากพลาสติก 
4.ขนาดไมนอยกวา 55 x 45 x 85 ซม. (กวาง x ลึก x สูง)
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 57

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 55/64



ชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ชอง จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ชอง จํานวน 1
 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขนาดไมนอยกวา 91.7 x 31 x 96.2 (กวาง x ลึก x สูง)
2.ขึ้นโครงตูแบบอารตเชื่อมตออยางแข็งแรง
3.ทําจากเหล็กหนา 0.50 มิล ปั๊มขึ้นรูป
4.ตูมีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นละ 10 ชอง ความสูงของแตละชั้น 38
 ซม.ความกวาง 
   แผนกั้นชองทําจากเหล็กพนสีตามตองการ
5.พนดวยสีอีพอกซี่เคลือบดวยนํ้ายากันสนิมอยางดี อบดวย
อุณหภูมิ 180 
   องศาขึ้นไป
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 117
 ลําดับที่ 56

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,500 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500
 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
2.มีขนาดไมนอยกวา 65 x 120 x 75 ซม. (กวาง x ยาว x สูง)
3.หนาโตะทําดวยเหล็กแผน
4.กระจกรองโตะทํางาน
จัดซื้อตามราคาทองตลาด ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 117
 ลําดับที่ 55
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ลานพิกเซล โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
1.เปนกลองคอมแพค (compact digital camera)
2.ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (lmage sensor)
3.มีระบบแฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก เมื่อขอมูล
เต็มหรือเมื่อ
   ตองการเปลี่ยน
5.สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
6.มีกระเป๋าบรรจุกลอง
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว  1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 118 ลําดับที่ 61

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และ
มี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ใน 
การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB  
3.มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
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มีความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมนอยกวา 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 120 GB จํา นวน 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 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
9.มีแป้นพิมพและเมาส  
10.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
11.สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ปรากฎตามเกณฑราคากลางมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เปน
ไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 118 ลําดับที่ 58  

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

วันที่พิมพ : 10/7/2563  16:22:05 หนา : 58/64



เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi 
2.มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที (ppm) 
3.สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
4.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
7.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
8.สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ปรากฎตามเกณฑราคากลางมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เปน
ไปตามหนัง สือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 118 ลําดับที่ 60  

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
เปนไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 118 ลําดับ
ที่ 59
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,279,200 บาท
งบลงทุน รวม 1,279,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,279,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 49,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ดังนี้
1.โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหนานบคลองขรม (ตอน
ที่ 2) หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 49,200 บาท          

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหนานบคลองขรม (ตอนที่ 2) 
หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานี

จํานวน 1,230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณ
ฝายหนานบคลองขรม (ตอนที่ 2) หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบล
คลองปราบ อําเภอบานนา สาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีระยะ
ทางยาว 150 เมตร หนา 50 เซ็นติเมตรพรอมยาแนวปูน
ทราย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตําบลคลองปราบ
กําหนด เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 45 ลําดับที่ 104      
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูแกเกษตรกรตําบลคลองปราบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการฝึกอบรมใหความรูแกเกษตรตําบล
คลองปราบ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางอาชีพเสริมของ
เกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
อื่น ๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย อื่นๆ  เปนไปตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 14

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ดิน ปุ๋ย ยาฆา
หญา ยาฆาแมลง ยากันเชื้อรา และสารป้องกันกําจัดโรคพืช สาร
เคมีป้องกันกําจัดโรคพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา อาหาร
สัตว อุปกรณในการขยายพันธพืช เปนตน เปนไปตามหนังสือ มท
 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,924,640 บาท

งบกลาง รวม 6,924,640 บาท
งบกลาง รวม 6,924,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ใน
อัตรารอยละ 5 ของคาจาง พรอมกับหักคาจางของพนักงานจางสง
เปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค
. 2557 และหนังสือ ที่ มท. 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม  2557 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 57 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 8

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนรายปีในอัตรารอย
ละ 0.2 ขอคาจางโดยประมาณการทั้งปี เปนไปตามหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่  24 ธันวาคม 2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 103 ลําดับที่ 10

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,850,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน ใหแก ผูสูงอายุในตําบลคลอง
ปราบ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยัง ชีพขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาด ไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนใหแก ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ เปนไปตามระเบียบวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนใหแกผูปวยเอสด ตําบลคลอง
ปราบ เปนไปตามระเบียบวาดวยการสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 3

สํารองจาย จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในกรณีจําเปนฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยตาง ๆ เกิด
ขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนเสียหายของประชาชนจาก
สาธารณภัยอันไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา หมอกควัน โรคติดตอ ฯลฯ
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ 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 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 4
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพันธ จํานวน 132,726 บาท

เพื่อจายเปนรายจายตามขอผูกพัน รายการดังนี้
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนเงิน 100,000
 บาท ใหแก  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลคลอง
ปราบ เปนไปตามหนังสือ ที่ สปสช.5.40/ว.322 ลว 22
 กรกฎาคม 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (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 31,726 บาท  เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 391,914 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น    (กบท.) รอยละ 2 ของรายได ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 หนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเน็จบํานาญหนังสือ มท  0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 ก.ค. 60
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลว 29 ต.ค. 61 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 2305 ลว 26 ก.ค. 61 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 102 ลําดับที่ 7
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