
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,838,135 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,136,600 บาท
งบกลาง รวม 14,136,600 บาท

งบกลาง รวม 14,136,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้ม
ครอง    พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความ
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้แก่เทศบาลตําบลบ้าน
โคก โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อ
ป คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดย
ประมาณทั้งป(เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,630,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ป จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79
  ป จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่ม
เติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมาก่อน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,956,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ป  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากว่า 18 ป คน
ละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
ก่อน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียง
พอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปที่ล่วงมาแล้ว  (ไม่รวมเงิน
กู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่
เกิน 500,000  บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย         พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 790,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจําป สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช) จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,200,520 บาท

งบบุคลากร รวม 6,525,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ  15,180 บาท/คน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ อัตรา 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2
 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี ใน
อัตราเดือนละ  3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:53 หน้า : 8/141



ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660
 บาท  จํานวน 12 เดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี    รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล ใน
อัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน รองประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,420
  บาท จํานวน 12 เดือน  และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,900,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,126,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านโคก 
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  6  อัตรา ดังนี้
  1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1
 อัตรา
  2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1
  อัตรา
  3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จํานวน  1 อัตรา     
  4) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  5) นิติกร (ปก./ชก.)  จํานวน 1 อัตรา
  6) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง ตําแหน่งประเภทอํานวย
การท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัด/รองปลัดประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าส่วนราชการ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:53 หน้า : 11/141



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,426,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 3,424,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 
- เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่มา
ประชุมในกิจการของสภาฯ ที่ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมเป็น
รายครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:53 หน้า : 15/141



ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักฟอก , ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก ,ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1) ค่าเลี้ยงรับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สําหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยม
ชม..เทศบาลตําบลบ้านโคก หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่าย
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอื่นๆที่จํา
เป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงษ์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของเทศบาลตําบล
บ้านโคก และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาว
เทียม  ในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถ   เบิก
จ่ายได้และเกี่ยวข้องกับภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลการ
ประชุมไปเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มในการจัดประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการจัดประชุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้รําชุมชน การดําเนินการของคณะกรรมการ
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบรูณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง เช่น ค่า
ใช้สอย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่า
ไฟฟ้าและค่าทําความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องค์กร

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 865,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    รายจ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี         ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน    หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะ
แบบมีขาตั้ง ถังขยะแบบมีล้อลาก อ่างล้าง ถังน้ํา ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

     -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ    
     -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
      -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิคฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

 -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้น
เปลือง รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่
ฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลกสรดําเนินงานฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 649,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สํานักงานหรือที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สํานักงานหรือที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ของสํานักงานและ
หรือ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-   เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 220,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 250,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 
บีทียู

จํานวน 227,500 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000
     บีทียู แบบแขวน จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า  36,000 บีทียู 
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5  
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์  
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช1์ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น  ขนาด 2 กอ๊ก
ตู้กดน้ําดื่ม 2 ระบบ สําหรับทําน้ําเย็นและน้ําร้อน ขนาดไม่น้อย
กว่า 30.5X38X108 เซนติเมตร จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ตู้เย็น จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท ตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
-เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 819,760 บาท
งบบุคลากร รวม 604,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 604,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 326,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น(ตามประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 277,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 205,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนา  หรือจ้างหน่วยงานภายนอก  และบุคคลภายนอก  ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  การจัดฝึกอบรม  การจัดประชุมคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผล  และคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผล  เช่นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในการออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้า
หมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าของสมนาคุณวิทยากร  ค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  -  เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  -  เป็นไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพิ่มเติม  
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2562  
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2
/ว0766  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  
  -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําผัง
ชุมชนและทบทวนแผนชุมชน  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
และจัดทําแผนพัฒนาหรือจ้างหน่วยงานภายนอกและบุคคลภาย
นอกจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและทบทวนแผนชุมชนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  เช่นค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ ในการ
เดินทางของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน  ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว
 ๔๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๙๒๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว
 ๓๔๐๒  ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๔๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว
 ๑๒๓๙ ที่ม ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวที
เสวนา  การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดประชาคม และการ
สํารวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนิน
งานหรือการดําเนินโครงการพัฒนาเทศบาลหรือโครงการที่มีผล
กระทบต่อประชาชน  เพื่อให้มีผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ การจัด
กิจกรรมแถลงผลการดําเนินงานประจําปของเทศบาลโดยมีค่าใช้
จ่าย เช่นค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเปาเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างสํารวจและเก็บข้อมูล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามเป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  
- เป็นไปตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจในการบริการของ 
ทต.บ้านโคก

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ  
 - ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
 - ตามหนังสือ ที่ มท  0809.3/ว141 ลงวันที่  30
  มิถุนายน  2548  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,028,980 บาท
งบบุคลากร รวม 2,029,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,029,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,500,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบุตามประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น)    จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  4) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนราย
เดือน ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และ
ประเภทตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ เงินตอบแทน
พิเศษรายเดือน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,680 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 - เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 962,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
 (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักฟอก , ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก ,ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:53 หน้า : 45/141



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองคลัง)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)
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โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึง
บ้าน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(กองคลัง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีพัฒนาและปรับ
ปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัด
เก็บภาษี พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผง
ปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบมีขาตั้ง ถังขยะแบบมีล้อลาก อ่างล้าง ถังน้ํา ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่
ฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลกสรดําเนินงานฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร, ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 37,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 11,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ขาพลาสติก 5 แฉก มีที่ท้าว
แขน 2 ข้าง มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังเทียม  จํานวน 5
 ตัว ๆ ละ 2,300 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่
ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด
(กองคลัง)

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 66 X 122 X 75
 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด
(กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ  ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ  ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 246,300 บาท
งบบุคลากร รวม 185,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 185,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 185,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น(ระบุตามประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ดังนี้
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 60,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
   

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 711,020 บาท

งบบุคลากร รวม 421,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 421,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 254,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(ปง./ชง.) จํานวน1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,060 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ป่วยการ อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงชั้นต้นให้แก่ผู้นําชุมชน ผู้แทนชุมชนและ
นักเรียน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิง
ชั้นต้นให้แก่ผู้แทนชุมชนและนักเรียน  เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
การอบรมดับเพลิงชั้นต้นให้แก่ผู้นําชุมชน ผู้แทนชุมชน และนัก
เรียน  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตําบลบ้าน
โคก

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาลตําบลบ้านโคก ฝึกทักษะ
และความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวด
เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเปา
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรม
และ   การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่ง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เช่น สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานจราจร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่นเทศกาลป
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ําดื่ม จุด
ตรวจฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ    เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,323,860 บาท

งบบุคลากร รวม 944,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 944,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 913,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านโคก กองการ
ศึกษา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการการศึกษา(นักบริหารการ
ศึกษา ระดับ ต้น) จํานวน 1 อัตรา
  2) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  3) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 31,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:54 หน้า : 68/141



งบดําเนินงาน รวม 379,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,320 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 91,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักฟอก , ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก ,ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองการศึกษา)
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบ้านโคก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบ้านโคก เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง สายยาง
ฉีดน้ํา ถังขยะแบบมีขาตั้ง ถังขยะแบบมีล้อลาก อ่างล้าง ถังน้ํา ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:54 หน้า : 74/141



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:54 หน้า : 75/141



ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลบ้านโคก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,287,155 บาท
งบบุคลากร รวม 3,506,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,506,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,124,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  1) ครู จํานวน 6 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสําหรับครูชํานาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 928,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 3,247,635 บาท
ค่าตอบแทน รวม 282,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 262,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
(กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,465,135 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักฟอก , ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก ,ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีเด็ก
เล็ก ประจําปงบประมาณ 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับปฐมวัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)

โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน
ด้านการศึกษาระดับเด็กปฐมวัย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองการศึกษา)

โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรม  ถ่าย
ทอดให้ความรู้กับแก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม

จํานวน 320,325 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านโคก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนี้ ประกอบด้วย
   (1) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อ คน จํานวน 245
 วัน
   (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2–5
 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
   (3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
   (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตรา
คนละ 200 บาท/ป
   (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 300 บาท/ป
   (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก

จํานวน 479,890 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ในสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านโคก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงิน
เข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดัง
นี้ ประกอบด้วย
   (1) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อ คน จํานวน 245
 วัน
   (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2–5
 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
   (3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
   (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตรา
คนละ 200 บาท/ป
   (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 300 บาท/ป
   (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนเดื่อ

จํานวน 216,585 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ  ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านโคก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนี้ ประกอบด้วย
   (1) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อ คน จํานวน 245
 วัน
   (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2–5
 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
   (3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
   (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตรา
คนละ 200 บาท/ป
   (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 300 บาท/ป
   (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนบาก

จํานวน 190,335 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก  ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านโคก วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนี้ ประกอบด้วย
   (1) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อ คน จํานวน 245
 วัน
   (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2–5
 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
   (3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
   (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5 ป อัตรา
คนละ 200 บาท/ป
   (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 300 บาท/ป
   (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3–5
 ป อัตรา คนละ 430 บาท/ป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,500,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,480,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ     
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
เล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
โคก ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม จํานวน 260 วัน
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 260 วัน
  (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 260 วัน
  (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก จํานวน 260 วัน
3)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่สถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่เทศบาลตําบลบ้านโคก ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้
  (1) โรงเรียนบ้านนาน้ําชุ่ม จํานวน 260 วัน
  (2) โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยา จํานวน 260 วัน
  (3) โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ จํานวน 260 วัน
  (4) โรงเรียนบ้านดอนบาก จํานวน 260 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,532,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,532,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ จํานวน 2,532,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนัก
เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 4 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนบ้านบ้านนาน้ําชุ่ม จํานวน 1,041,600 บาท
- โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยา จํานวน 659,400 บาท
- โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ จํานวน 470,400 บาท
- โรงเรียนบ้านดอนบาก จํานวน 361,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 379,420 บาท

งบบุคลากร รวม 279,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 279,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านโคก ดังนี้
  1) เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง/ชง.) จํานวน  1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่ว
ไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว  กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลีและผ้าพันแผล ยา
และเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์  ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ  สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ทรายอะ
เบท น้ํายาพ่นหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 940,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3523
  ลงวันที่  20  มิถุนายน 2559  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ Big  Cleaning  Day จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ Big cleaning day เช่นค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม  2561  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ2์562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว689 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ2์562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น 
ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 โควิด-19

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์/ประชา
สัมพันธ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้
หวัด 2009 โควิด-19 ป้องกันและระงับโรคอุบัติใหม่ ฯลฯ เพื่อ
จ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้
เลือดออกที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในชุมชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชน/สถานประกอบการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 30/8/2565  08:58:54 หน้า : 98/141



งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริ ด้านสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ตามบริบทของชุมชน/หมู่
บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 451,900 บาท

งบบุคลากร รวม 377,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 377,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 220,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านโคก ดังนี้
  1 นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 74,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบ้านโคก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบ้านโคก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในตําบลบ้านโคก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพประชาชนในตําบลบ้านโคก เช่นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น
ค่าพิธีการทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง  และค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลบ้านโคก เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 32,200 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 32,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,200 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา- ซอยบ้าน น.ส.มลฤดี  ศิริษา  บ้านโนน
สังวาลย์ หมู่ที่ 6

จํานวน 32,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,359,600 บาท
งบบุคลากร รวม 799,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 799,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  และจ่ายเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามประกาศ กจ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
สําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุข
ภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม  2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดัง
นี้ อาทิ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าทําเนียมต่างๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่า จ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ        ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้าง
ทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโด
เมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้
ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ อาทิ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อ
ให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าทําเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปา
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เพื่อใช้ในราชการ อาทิ เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ํา
ประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตราวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อระบายและติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยก
เว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องใช้
โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น ถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120
 ลิตร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน
ตําบลบ้านโคก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตําบลบ้านโคก เช่นค่า
พิธีการทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้ความรู้ยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานให้ความรู้ยาเสพติดให้แก่เด็กและ
เยาวชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ  การฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนา    ประชาธิปไตย  แบบมีส่วนร่วม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตําบลบ้านโคก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา สําหรับประชาชนและเยาวชน ในเขตตําบลบ้านโคก เช่น ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้กับผู้ชนะการ
แข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อ
มอบให้ ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการจัดพิธีเปด-ปด
การแข่งขัน ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้ง ค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่นค่ากระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรศัพท์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าหรือค่าบริการ รถสุขาตลอดระยะเวลาการจัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการ
แสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
สําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม
 รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจําปของดีอําเภอสร้างคอม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดขบวนแห่ร่วม
งานประจําปของดีอําเภอสร้างคอม  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่ง  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)

โครงการธรรมะสัญจรพบกันทุกวันพระ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการธรรมะสัญจรพบกัน
ทุกวันพระ เช่นค่าพิธีการทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองการศึกษา)
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โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน เช่นค่าพิธีการทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองการศึกษา)

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลบ้านโคก จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปดและปด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ออกพรรษา เช่นค่าพิธีการทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)

โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสู่ขวัญบ้านสู่
ขวัญเมือง เช่นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าพิธีการทางพิธี
พราหมณ์ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ  การแสดง และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,270,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,507,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,507,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 750,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
  2) นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับ
ต้น จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
 2) พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 687,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 122,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router)ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์
น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปด - ปดแก๊ส ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 75,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 
บีทียู

จํานวน 45,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000
 บีทียู แบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า  36,000 บีทียู 
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5  
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์  
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช1์ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองช่าง)
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โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด  ขนาด 66 X 122 X 75
 เซนติเมตร เซนติเมตร(กว้างXยาวXสูง) จํานวน 5 ตัว ราคาตัว
ละ 6,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ได้
มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด
(กองช่าง)

งานก่อสร้าง รวม 6,095,500 บาท
งบลงทุน รวม 6,095,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,095,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าฌาปณกิจสถาน บ้านโคก หมู่ที่ 1 จํานวน 216,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าฌาปณกิจ
สถาน บ้านโคก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 103
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 412
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างฌาปณกิจสถาน บ้านโคก หมู่ที่ 
1

จํานวน 281,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างฌาปณกิจ
สถาน บ้านโคก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนบาก-บ้านยวด  หมู่ที่ 3 จํานวน 401,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนบาก-บ้าน
ยวด หมู่ที่ 3) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคก
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคําเป็ด   หมู่ที่ 2 จํานวน 499,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคําเป็ด หมู่ที่ 2
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านยายเบา-แยกหลังเทศบาล 
หมู่ที่ 1

จํานวน 151,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านยาย
เบา-แยกหลังเทศบาล หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 72
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลม พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 จํานวน 101,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลม พร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 6 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 X 1.00
 เมตร จํานวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.67 X 0.80
 เมตร จํานวน 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลม พร้อมบ่อพักหน้าวัดศิริธรรมคุณ 
หมู่ที่ 11

จํานวน 413,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลม พร้อมบ่อพัก
หน้าวัดศิริธรรมคุณ หมู่ที่ 11 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 300 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.77X1.00 เมตร จํานวน 12 บ่อ รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลมจากหมู่ 5  - วัดป่าชัยมงคล (เส้น
กลางบ้าน) หมู่ที่ 8

จํานวน 493,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลมจากหมู่ 5
 - วัดป่าชัยมงคล (เส้นกลางบ้าน) หมู่ที่ 8 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40X1.00 เมตร จํานวน 367 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.77X1.00 เมตร จํานวน 15 บ่อ รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักจากบ้านนางภาวิลัย 
วรรณดีถึงบ้านนางคําปุ่น โรเจอร์ หมู่ที่ 4

จํานวน 341,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักจาก
บ้านนางภาวิลัย วรรณดีถึงบ้านนางคําปุ่น โรเจอร์ หมู่ที่ 4 ขนาด
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร จํานวน 238 ท่อน พร้อม
บ่อพัก ขนาด 0.77X1.00 เมตร จํานวน 13 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอถัง   (วัดใหม่นาระ
กุล)  หมู่ที่ 10

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมหอ
ถัง (วัดใหม่นาระกุล) หมู่ที่ 10) ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ําภาค 10
 แบบเลขที่ 3412010 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างหอถังประปา  พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 จํานวน 597,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างหอถังประปา พร้อมเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 9 ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐาน ส่วนจัดการน้ําภาค 10 แบบเลข
ที่ 3412010 รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สายนาน้ําชุ่ม-แยกบ้าน
โพธิ์-นาสีนวล หมู่ที่ 5

จํานวน 364,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
นาน้ําชุ่ม-แยกบ้านโพธิ์-นาสีนวล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,017 เมตร  พร้อมวางท่อ
กลม ขนาด ศก 0.60X1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด  - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงห้องประชุม (สีฟ้า) เทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงห้องประชุม (สีฟ้า) เทศบาล
ตําบลบ้านโคก ขนาดกว้าง  12  เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายน้ํากลม จากหน้าศาลาประชาคม- สี่แยกบ้าน
โพธิ์-ห้วยนา  หมู่ที่ 7

จํานวน 499,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ํากลม จากหน้าศาลา
ประชาคม- สี่แยกบ้านโพธิ์-ห้วยนา หมู่ที่ 7 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 X 1.00 เมตร จํานวน 411 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 0.67 X 0.80 เมตร จํานวน 17 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
(กองช่าง)
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โครงการวางท่อระบายน้ํากลม หน้าวัดอุทุมพร-นานายบุญหลาย  หมู่
ที่ 4

จํานวน 233,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ํากลม หน้าวัด
อุทุมพร-นานายบุญหลาย หมู่ที่ 4  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 X 1.00 เมตร จํานวน 88 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ขนาด 1.00X1.00 เมตร จํานวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของ อปท.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 529,920 บาท

งบบุคลากร รวม 262,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 262,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 239,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านโคก  ดังนี้
  1) นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 18,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 267,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,520 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําป)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2565
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การ
เกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มเกษตรกรตําบลบ้าน
โคก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสํานักงานน่าอยู่ น่ามอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นการพัฒนาสํานักงานน่าอยู่ น่ามองและขยายผลสู่หมู่
บ้าน และครัวเรือนภายในชุมชน  ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ครอบครัว โรงเรียน สังคม
คุณธรรม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่
ใจสิ่งแวดล้อม เช่นจัดหาต้นไม้ น้ําดื่ม ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเท่า
ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว3718 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เช่นจัดหาต้นไม้ น้ําดื่ม ป้ายโครงการ ค่าปรับพื้นที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือ
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ภาย
ใต้ 8 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมปกปักพันธุพืช กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน  เช่นค่าสมนาคุณ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26  มกราคม  2558  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4  เมษายน  2562  
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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