
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานใหม

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 104,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,395,200 บาท

งบบุคลากร รวม 10,660,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

        เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  30,000 บาท ตอ
เดือน  เป็นเงินจํานวน  360,000  บาท
    รองนายกเทศมนตรี  16,500 บาท ตอเดือน  จํานวน 2
 อัตรา  เป็นเงินจํานวน 396,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี  8,000 บาท  ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา และรองนายก
เทศมนตรี  6,000 ตอเดือน  จํานวน 2 อัตรา 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี  8,000 บาท ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา และ รองนายก
เทศมนตรี  6,000 ตอเดือน  จํานวน  2  อัตรา  
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี   10,500 บาท ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  7,500 ตอเดือน  จํานวน  1  อัตรา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา   16,500 บาท ตอ
เดือน จํานวน 1 อัตรา และรองประธานสภา  13,500 ตอ
เดือน  จํานวน  1  อัตรา  สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล  10,500 บาท  ตอเดือนจํานวน  10  คน   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,588,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  16  อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 253,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหารระดับกลาง (ปลัด
เทศบาล  ระดับกลาง) จํานวน 7,000 บาท ตอเดือน ตําแหนงผู
บริหารระดับกลาง (รองปลัดเทศบาล  ระดับ
กลาง)  จํานวน  5,600  บาท  จํานวน 12  เดือน  ตําแหนงผู
บริหารระดับตน (รองปลัด
เทศบาล  ระดับ ตน)  จํานวน  3,500 บาท ตําแหนงผู
บริหาร ระดับตน (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ
ตน) จํานวน  3,500 บาท ตอเดือน และตําแหนงนักบริหารงานทั่ว
ไประดับตน (หัวหนาฝายอํานวยการระดับ
ตน) จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 920,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  6  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ  ใหแก พนักงานจาง  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

เงินอื่นๆ จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงผูบริหาร ระดับกลาง (ปลัดเทศบาลตําบล ระดับ
กลาง)  จํานวน  7,000  บาท ตอเดือน  ตําแหนงผูบริหาร ระดับ
กลาง (รองปลัดเทศบาล ระดับกลาง)  จํานวน  5,600  บาท  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 4,693,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 695,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 405,000 บาท

        1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน  80,000 บาท  เพื่อจายใหแกพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบาน
ใหม  ที่ผานเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
 1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก เทศบาล จํานวน  320,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุของเทศบาล ฯ เงินคาตอบ
แทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล คาตอบแทนสําหรับคณะ
กรรมการการสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  1.3 เงินทําขวัญ   จํานวน  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเงินทํา
ขวัญใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ในการปฏิบัติงานฝา
อันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติ
หนาที่  

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  เมื่อมีการ
ประชุมเพื่อกิจการเทศบาล  เชน  การตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  การตรวจรางเทศบัญญัติ  และการประชุมอื่น ๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ
.ศ.2549  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0408.5/ว22 ลงวันที่  12  มกราคม  2561

ค่าใช้สอย รวม 2,355,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาถายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาถายเอกสาร  คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ ฯลฯ

2. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพย์สิน คาเชา
พื้นที่อินเตอร์เน็ต (คาเชาโดเมน)  ฯลฯ 

3. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล  ในสื่อประเภทตางๆ เชน  วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ปาย ประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ  

4. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม
สันนิบาตเทศบาล คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือ
สัมมนาตางๆ ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียม
ใดๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
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5. คารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ตางๆ
6. คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางดําเนินคดี ฯลฯ 
7. คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจางเหมาบุคคลภายนอก คา
จางเหมาจัดทําของขวัญ หรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแล
รักษาตนไม สวนไมดอกไมประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่
สาธารณะคาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน คาจางเหมา
อื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

         1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล   จํานวน  10,000  บาท    
  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ์
เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง คาบริการ ซึ่งจํา
เป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น    
 2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ                จํานวน  30,000  บาท  
        เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุม เชน คา
อาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
 3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และรัฐ
พิธี   จํานวน  20,000  บาท    
 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ ไดแก วันปยมหาราช วันจักรี ฯลฯ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ 

โครงการขอใชที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งสํานักงานเทศบาล
ตําบลบานใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการขอใชที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์  เพื่อจัดตั้งสํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม  เชน  คา
สํารวจและรังวัดที่ดิน  คาคําขอ  คาธรรมเนียมตาง ๆ  คาอากร
แสตมป์  (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 -2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานใหม เชน แผน
ปาย เครื่องเสียง ประกาศเผยแพร บอร์ดประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 47)

โครงการจิตอาสา "เราทําความดีเพื่อชาติ  ศาสตร์  กษัตริย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม  เชน  ปาย
โครงการ  เวที  เครื่องเสียง  เต๊นท์  พานพุม กรวยดอกไม  คาใช
จายในการจัดสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัด
กิจกรรม  ฯลฯ  (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป  2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัยมงคล  ปาย
เฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ 
 ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัยมงคล  ปายเฉลิมพระเกียรติ ปาย
โครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจาย
ในการจัดสถานที่  คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 42)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัยมงคล  ปาย
เฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา  43)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัยมงคล  ปาย
เฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 42)   

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ  โดยจัดใหมีการออก
นอกบริเวณสถานที่ไปยังหมูบาน  ชุมชนและกลุมตาง ๆ  ภายใน
เขตตําบลบานใหม  จายเป็นคาใชจายในการจัดสถาน
ที่  เวที  แผนปาย  เครื่องเสียง  ประกาศเผยแพร  บอร์ดประชา
สัมพันธ์  วัสดุ  อุปกรณ์และคาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป  2561-2565  หนา 46)

โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา สงเสริมความรู
บุคลากรและประสบการณ์รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 47)

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน สื่อประชา
สัมพันธ์ ปาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 40)

โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน  สื่อประชา
สัมพันธ์  ปาย  บอร์ดประชาสัมพันธ์  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป  2561 - 2565  หนา 41)
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โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย  แกผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจางและประชาชนทั่วไป  คาวัสดุอุปกรณ์  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม  และอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม  สื่อประชาสัมพันธ์  ปายโครงการ ฯลฯ
  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 - 2565  หนา 47)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลบาน
ใหม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม  ใหความรูและปฏิบัติธรรม
นอกสถานที่  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลบานใหม  (ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 - 2565  หนา 48)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 759,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 139,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ เบรกเกอร์ หมอ
แปลงไฟฟา โคมไฟฟา สายอากาศหรือเสาอากาศ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด เตาไฟฟา กระทะไฟฟา หมอไฟฟา หมอหุงขาว
ไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง เตารีด ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ เครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟลม์กรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง ประกอบดวย น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เตา ถาน ก๊าส  แก๊สหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอื่นที่เขา
รายจายประเภทนี้ ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุตางๆ เชน สําลี
และผาผันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว (รวมกํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่
วางกรวย  แกว กระบกตวง เบาหลอม หูฟัง (stethoscope) เปล
หามคนไข คีม ถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลางอัดขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแปนอักขระ หรือ แปนพิมพ์ (KeyBoard) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่ง
ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภทวัสดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได เชน ตรา ภปร. ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 884,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาในสํานักงานเทศบาลตําบล  หรือในที่
สาธารณะ  ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบล  เชน  คาไฟฟา
ทางหลวง  ฯลฯ เป็นตน  

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานสํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่  โดยจํานวนถึงคาใชจาย(โทรศัพท์เคลื่อนที่ใชในการติดตอ
ราชการ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เครื่องละไมเกิน 1,000 บาท
ตอเดือน) 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
ใหม และคาบริการอินเทอร์เน็ต  

งบลงทุน รวม 1,041,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 755,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน จํานวน 715,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2  ลอ ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 
เพิ่มเติม ครั้งที่  2)
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์  และลําโพงไมค์สายพรอมอุปกรณ์ติด
ตั้งครบชุด

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ ลําโพง มิวสิค
ฮฮร์น ไมค์สายพรอมสายไมค์ ชุดแร็ค หลังคาขายึดแร็ค
หลังคา และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สําหรับติดตั้งรถยนต์สวน
กลาง เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 286,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัติโนมัติแบบไรสาย (โซน
ที่ 2)

จํานวน 286,000 บาท

เพื่อติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสายของลูก
ขาย จํานวน 5 ชุด เพื่อใหมีเครื่องกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ขาว
สารที่มีประสิทธิภาพใชงานไดดี และสามารถประชาสัมพันธ์ขาว
สารของทางราชการใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงทันเหตุการณ์

งานบริหารงานคลัง รวม 7,568,800 บาท
งบบุคลากร รวม 5,140,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,140,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,342,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกอง
คลัง จํานวน 10  อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล 2 ตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลังระดับ
กลาง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
  5,600 บาทตอเดือน และเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย 2
 ตําแหนง ตําแหนงละ 1,500 บาท โดยคํานวณ  ตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,483,800 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  10 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง  จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทน รายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ตําแหนงผูอํานวยกอง
คลัง จํานวน 5,600 บาท และเงินตอบแทนรายเดือนของนัก
วิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 624,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 102,000 บาท

    1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ จํานวน    60,000   บาท 
     เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ของกองคลัง เทศบาลตําบลบานใหมที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    1.2  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
เทศบาล    จํานวน   42,000  บาท
       เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุของ
เทศบาล  เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล  เงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการสอบคัดเลือก  เพื่อ
แตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  ของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560  

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชนทําปายหรือแผงปด
ประกาศ การจางทําโปสเตอร์ 
 การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาลางอัดขยายรูป
ถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ 
 ปาย ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตาง ๆ  ฯลฯ 

2. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ คาธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
ลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้ 
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3. คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจางเหมาจัดทําของขวัญ หรือ
ของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมดอกไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะคาจางเหมาลาง
ทําความสะอาดถนน คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

4. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สิน เชาเครื่องถายเอกสาร 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือ  ไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิก
สภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ฯลฯ 

2) โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บภาษี คาปายประชา
สัมพันธ์  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและคาใชจายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น โดยถัวจาย 

3) โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใชงาน  ในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเป็น ในการดําเนินการตาม
โครงการ โดยถัวจาย  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข ลวดเย็บ กระดาษกาว แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรา
ยาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ 
 ของยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง  น๊อตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง ประกอบดวย น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เตา ก๊าซ  แก๊สหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องและอื่นที่เขาราย
จายประเภทนี้ ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผงแปน
อักขระ หรือ แปนพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน 7,000 บาท 

งบลงทุน รวม 99,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน แบบทึบ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2 บาน แบบทึบ จํานวน 4
 หลัง  ราคาหลังละ 5,500 บาท 
 (เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งานงบประมาณ)

2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน แบบทึบ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน แบบ
ทึบ จํานวน 2 หลัง  ราคาหลังละ 4,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อ
ตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด
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3. เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัว  ราคาตัว
ละ 2,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือ
จังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด)  

4. โต๊ะทํางานแบบเหล็ก 4 ฟุต จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบ
เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท  (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานของสํานักงานงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาที่เคย
จัดหาอยางประหยัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล แบบ
ที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ราคา 10,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 3 เครื่อง(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,558,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,580,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,580,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 990,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,450,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  12  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 978,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คาตอบแทน อปพร. จํานวน  30,000 บาท  
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินคาตอบแทน อปพร. 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ
.ศ.2549  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สดุ ที่ กค
 0408.5/ว22 ลงวันที่  12  มกราคม  2561

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันเด็กจมน้ํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการ คาสถานที่ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนา  ประจําป 2561 – 2565 หนา 57)

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
เทศบาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์ เป็นวัสดุอุปกรณ์ คาน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2564 หนา 57)
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โครงการฝึกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู และฝึก
ซอม เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ปายประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

โครงการฝึกวินัยจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากรคาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากรคาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

โครงการเพิ่มศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 57)
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ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ เบรกเกอร์ หมอ
แปลงไฟฟา โคมไฟฟา สายอากาศหรือเสาอากาศ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟลม์กรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับ
พนักงาน เชน เสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูก
คอ  ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง ถังดับ
เพลิง อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภทวัสดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได เชน หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปด-ปด สมอ
เรือ ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,425,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,242,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,014,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ของกองการศึกษา  จํานวน  3  อัตรา  ตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด  โดยคํานวณตั้งตายไวไมเกิน  12  เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของนัก
บริหารการศึกษาระดับตน (ผูอํานวยการ
กอง) จํานวน  3,500  บาทตอเดือน  จํานวน  1  อัตรา  และนัก
บริหารการศึกษาระดับตน (หัวหนาฝาย)  จํานวน  1,500  บาท
ตอเดือน  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 152,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน)  ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาไวไม
เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1)   เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว 40,000 บาท
        เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจําของกองการศึกษาเทศบาลตําบลบานใหม ที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
2)   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล  ตั้ง
ไว 10,000 บาท
       เพื่อจายเป็นคาตอบคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
เทศบาลฯ  เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัล  คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการสอบคัดเลือก  เพื่อแตง
ตั้งพนักงานเทศบาล  ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม  ในการประชุมตามที่เทศบาลได
แตงตั้งดําเนินงานตาง ๆ และการประชุมอื่น ๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาง ๆ
  ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําไดในเวลาราชการได เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
เบิกได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จํานวน 12 เดือน ของ
กองการศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 615,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน คาบริการกําจัดปลวก คาลาง
อัดฉีดรถยนต์ คาจางเหมาบุคคลภายนอก รวม
ทั้งคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่
ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และรวม
คาใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 139 ลําดับที่ 1

โครงการจดหมายขาว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําจดหมายขาว แจงขอมูลขาว
สารใหผูปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบทราบ  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 1

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ และรวมคาใช
จายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 126
 ลําดับที่ 16

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําสนามเด็กเลนสรางปัญญาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และรวมคาใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ  ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  138  ลําดับที่ 10
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โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู 
 สําหรับเด็กปฐมวัย และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
นอกสถานที่  จากประสบการณ์จริงสําหรับครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจาหนาที่  กองการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา คณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานใหม คณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ และรวมคาใช
จายอื่น ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็น
ไปตามระเบีย กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 1 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน และคาใชจายอื่น ๆ เชน ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ 
 ปรากฏในดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ แฟม ตรายาง เครื่องเย็บ  กระดาษ ฯลฯ และวัสดุ
อื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของกองการศึกษา
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตท์ไฟฟา หลอดไฟฟา เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือ  เสาอากาศ  ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูใน
วัสดุประเภทนี้ของกองการศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
ถุงใสขยะ ถังขยะ น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัด
อยูในวัสดุประเภทนี้ของกองการศึกษา

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน ไมตาง ๆ
 ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ป
ล็อก กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และวัสดุ
อื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของกองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  ดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู
ในวัสดุประเภทนี้สําหรับ
ยานพาหนะและขนสง เครื่องจักรกลในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เวชภัณฑ์  ยาประเภทตาง ๆ ยาฉีดยุง แมลงสาบ ยา
กําจัดหนู ปลวก เคมีภัณฑ์ตาง ๆ ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของกองการศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พูกัน สี รูปสีหรือขาวดําที่เกิดจากการลาง อัด ขยาย
ภาพ และ  วัสดุอื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้
เพื่อใชในกิจการของกองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน เมาส์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล หมึก ตลับหมึก แปนพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมน
บอร์ด 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุ
ประเภทนี้

งบลงทุน รวม 2,118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,118,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้เอนกประสงค์ จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้เอนกประสงค์ สามารถเก็บซอนกัน
ได  โครงเกาอี้ทําจากเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม ที่นั่งทําจาก
ไมบุฟองน้ําหนา  หุมดวยหนังเทียมหรือผาฝาย จํานวน 30 ตัว ๆ
 ละ 750 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือ
จังหวัด หรือ ราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด
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ตูติดประกาศแบบตูกระจก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูติดประกาศแบบตูกระจก  จํานวน  2
  ชุด   ราคาชุดละ 10,000 บาท  (ราคารวมพรอมติด
ตั้ง) คุณลักษณะบอร์ดปดประกาศ 
ขอบอะลูมิเนียมอยางดี หนาบอร์ดบุกํามะหยี่เนื้อดีสีน้ําเงิน  พรอม
กระจกบานเลื่อน  กุญแจล็อก และลูกกุญแจ 2 ดอก  ขอบ
อะลูมิเนียมที่ลอมรอบตูกระจกหนา 1 นิ้ว  ความลึกจากหนาตู
กระจกถึงผนังลึก 3 นิ้ว  ขนาดกวาง 90 x ยาว 120 ซม.  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด

ตูเหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 หลัง ๆ
 ละ 5,500 บาท   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 

ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 3
 ชั้น ขนาด 91.4 x 45.7 x 182.9 เซนติเมตร จํานวน 6 หลัง ๆ
 ละ 6,500 บาท 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด
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โต๊ะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พรอมเกาอี้  จํานวน 2
 ชุด  ราคาชุดละ 5,000  บาท  เป็นโต๊ะขนาด 4 ฟุต ผลิตจาก
ไม ปดขอบ PVC Edge  เคลือบผิว Melamine กันน้ํา ทนความ
รอนและรอยขีดขวนถาดวางคีย์บอร์ด พรอมเกาอี้หุมหนังสีดําของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม   เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด

โต๊ะเครื่องแปงแบบยืน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเครื่องแปงแบบยืน  จํานวน 1
 หลัง  ราคาหลังละ 3,500 บาท  คุณลักษณะโต๊ะเครื่องแปงแบบ
ยืน หนาบานประตูเมลามีน แผนหนาโต๊ะปดผิว PVC ดานขางเป็น
ชั้นวางของ 3 ชั้น มีประตู  เปดปดเก็บของดานลาง ผลิตจาก
ไม  ขนาดกวาง 60 x ลึก 40 x สูง170 ซม.  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาใน
ทองถิ่นหรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

โต๊ะทํางานแบบเหล็กพรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กพรอมเกาอี้  จํานวน 1
 ชุด   ราคาชุดละ 10,000  บาท เป็นโต๊ะขนาด 4 ฟุต สี
เทา ติดกระจก  เกาอี้สํานักงานหุมหนังสีดํา สามารถปรับระดับ
ความสูงต่ําของเกาอี้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด 
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พัดลมโคจรติดผนัง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 3 ใบพัด ขนาดใบพัด 18
 นิ้ว ปรับแรงลมได 3 ระดับ สําหรับติดตั้งในหองรับประทาน
อาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม จํานวน 4
 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท   เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดซื้อตามราคาในทอง
ถิ่น หรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  4 ประตู จํานวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไมตํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมตํากวา 110
 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสําเร็จ
รูป หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิตร ของกองการ
ศึกษา (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 3)

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องเลน DVD/CD จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลน DVD/CD  จํานวน 3
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท คุณลักษณะสามารถเลนเพลง
จากแผน  DVD/CD/MP3 เขามือถือ MP3, MP4, Flash Drive 
ผาน USB Port ไดงาย ใชปุมดานหนาเครื่องควบคุมการเลน ได
โดยอิสระในกรณีไมมีรีโมท, USB  รองรับไฟล์เพลง, รูป
ภาพ, ภาพยนตร์ในรูปแบบ
ไฟล์ MP3, JPEG, AVI, DAT KARAOKE   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาใน
ทองถิ่น
หรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 40,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 3 
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500 บาท  (ราคารวมพรอมติดตั้ง)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่มี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังตมน้ําไฟฟา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังตมน้ํารอนไฟฟา ขนาด 21 ลิต 
  จํานวน 1 ถัง ราคาถังละ 15,000 บาทมาพรอมกับการแสดง
หนาจอแบบ LED 
 แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขควบคุมอุณหภูมิ ดวย
ระบบ Microprocessor   สามารถควบคุมอุณหภูมิไดอยางแมน
ยํา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีกําหนดไว ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
 สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือจังหวัด หรือ
ราคา
 ที่เคยจัดหาอยางประหยัด

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องเลนสนามเด็กเลน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนเด็กเลน จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 500,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง)  พรอมแผนยางปูพื้น
กันกระแทก  (ขนาดไมนอยกวา 450 x 450 x 20 mm) เนื้อยาง
แบงออกเป็น 2 ชั้น ชั้นลางเป็นพื้นยางสีดํา ชั้นบนพื้นยางเคลือบ
ดวยสีชนิดไมละลายน้ํา 
ไมหลุดลอก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม  เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ  จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น  หรือจังหวัด หรือราคาที่
เคยจัดหาอยางประหยัด

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:44:28 หนา : 36/80



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน   จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ
30,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
บานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึ  พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ   8,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานใหมและกองการศึกษา เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวตามเกณฑ์
ราคากลาง  และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บานใหม  เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

ครุภัณฑ์อื่น

หลังคาเลื่อนผาใบ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหลังคาเลื่อนผาใบอะคริลิค คลุมสนามเด็ก
เลน เลื่อนเปด-ปด  ดวยระบบมือหมุนทดแรง ขนาดกวางไมนอย
กวา 8 เมตร  ยาวไมนอยกวา 10 เมตร สูงไมนอยกวา 3.40
 เมตร และหลังคาผาใบอะคริลิค  คลุมสนามเลื่อนเปด-ปด ดวย
ระบบหมุนมือหมุนทดแรง ขนาดกวางไมนอยกวา 
 4 เมตร ยาวไมนอยกวา 8 เมตร สูงไมนอยกวา 3.40 เมตร ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่น  หรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด
 (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 3)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,224,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,699,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,699,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 936,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก
.ท. กําหนด โดยคํานวณ   ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ปรากฏใน
ดานการบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนปฐมวัยและประถมศึกษา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงวิทยฐานะชํานาญ  ผู
ที่มีคุณสมบัติไดรับตามระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน
 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 630,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน) ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา และคาตอบแทน (เงินเดือน) ของ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน
4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจาง
จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,325,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชา / คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานครูเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จํานวน 12
 เดือน ของพนักงานครูเทศบาล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,800 บาท

เพื่อจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานครู
เทศบาล  ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ ฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 990,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 539,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จางประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน  จํานวน 245 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)  หนาที่ 53 ลําดับที่ 4

02  คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 187,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
(เงินรายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  อัตราคนละ 1,700 บาทตอป เชน หนังสือ สื่อการเรียนการ
สอน  เครื่องเลนสําหรับเด็ก ฯลฯ ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 2

03  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 124,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  (อายุ 3-5 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบดวย
- คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาทตอป
- คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอป
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาทตอป 
ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย 
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หนาที่ 52 ลําดับที่ 3
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04  โครงการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําการปรับปรุงและพัฒนาหลัก
สูตรการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใช
จายอื่น ๆ ฯลฯ  ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 137
 ลําดับที่ 4

05 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 5

06  โครงการนิเทศการสอน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการนิเทศการสอนระดับปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ  ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 137 ลําดับที่ 6

07  โครงการประเมินคุุณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
 ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 7

08  โครงการจัดทํามาตรฐานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 8
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09  โครงการเยี่ยมบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเยี่ยมบานผูปกครองของ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และรวมคา
ใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 136 ลําดับที่ 3

10 โครงการอบรมใหความรูผูปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูผูปกครองและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และ
รวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 126 ลําดับที่ 17

11  โครงการเสริมสรางประสบการณ์จริงจากการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมศึกษาจากประสบการณ์
จริงนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม 
  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 2

12 โครงการแหลงเรียนรูทางการเกษตร (ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแหลงเรียนรูทางการเกษตรภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม  และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 141 ลําดับ
ที่ 3
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13 โครงการสงเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์และประเพณีสําคัญของ
ไทย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมสถาบันพระมหา
กษัตริย์ และประเพณีสําคัญของไทย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานใหม เชน วันพอ วันแม วันลอยกระทง วันขึ้นป
ใหม ฯลฯ  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 1)

14 โครงการลูกเสือจูเนียร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการลูกเสือจูเนียร์ และรวมคา
ใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2)
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ค่าวัสดุ รวม 1,265,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,265,000 บาท

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 211,000 บาท
  เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2564  คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 51 ลําดับที่ 1
2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ตั้งไว 1,054,000 บาท
  เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล  และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
 กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตามรายการเงินอุดหนุน
ทั่วไปประจําป
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260
 วันเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 51
  ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาป
ที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)  ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบ
ประมาณรายจาย พ.ศ. 2564 จํานวนเด็ก  อัตรามื้อละ 20 บาท
ตอคน  จํานวน 200 วันเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 4 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 9,383,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,801,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,801,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,726,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 4 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสาธารณ
สุข ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข 3,500 บาทตอ
เดือน จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงหัวหนาฝายระดับตน 1,500
 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
 - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,837,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง(เงินเดือน) เงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 14 อัตรา ตามอัตราที่กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 177,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
จํานวน 14 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

งบดําเนินงาน รวม 4,765,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 595,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว   30,000
  บาท 
 เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานใหม ที่ผานเกณฑ์
การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ
1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล ตั้ง
ไว  5,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหา
พัสดุ คณะกรรมการตรวจการจางของเทศบาลฯ เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล 
1.3 เงินทําขวัญ  ตั้งไว  5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเงินทําขวัญใหแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ในกรณีปฏิบัติงานฝาอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีไดรับ
อุบัติเหตุระหวางปฏิบัติหนาที่ 
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 2,910,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01  คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม
สันนิบาตเทศบาล คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือ
สัมมนาตางๆ ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียม
ใดๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   
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02  คาจางเหมาบริการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาชักฟอง คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชาบาน) (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาจางเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจางเหมาจัดทํา
ของขวัญ หรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวน
ไมดอกไมประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะคาจาง
เหมาลางทําความสะอาดถนน คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้

03  คาบริการกําจัดขยะ จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลนคร
นครราชสีมา จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2)พ
.ศ.2560 
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04 คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  จํานวน  11,000  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 เพื่อดําเนินการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมี
เจาของ ที่ไดจากการสํารวจ  โดยใหสํารวจ  ปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิถุนายน  ตัว
ละ 6 บาท/ตอป  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  แนวทางการพัฒนา  1 หนา 144  ลําดับ
ที่ 3    
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา ในการเดิน
ทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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02  คาใชจายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษาพรอม
ศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน สถานศึกษาพรอมศึกษาดูงานการกําจัดการขยะชุมชน คา
วิทยากร คาปายโครงการ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4   แนวทางการ
พัฒนา  2  หนา 60  

03 คาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและ
อาหารวาง  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 10  แนว
ทางการพัฒนา 2 หนา 142 ลําดับที่ 1 

04 คาใชจายในโครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา อุปกรณ์ฉีด
วัคซีน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหารวาง  คา
วัสดุ อุปกรณ์การทําหมัน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 2 หนา 142 ลําดับ
ที่                         
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05 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี   จํานวน  109,000  บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) เพื่อ
ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวน
ประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ  ตามขอมูลที่
สํารวจประชากรสุนัข/แมว  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 2 หนา 142 
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.5/4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0810.2/827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 1,260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใน
สํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ ไมบรรทัด
เหล็ก  น้ํายาลบคําผิด กรรไกร เทปกาว  เกาอี้พลาสติก ลวดเย็บ
กระดาษ แปรงลบกระดานดํา กาว ตรายาง  ชอล์ค ขา
ตั้ง(กระดานดํา) สมุด ที่ถูพื้น ซองเอกสาร ตะแกรงวาง
เอกสาร ตลับผงหมึก เครื่องตัดโฟม น้ําหมึกปรินท์ เครื่องตัด
กระดาษ  เทป พี วี ซี แบบใส เครื่องเย็บกระดาษ น้ํายาลบ
กระดาษไข กุญแจ กระดาษไข ภาพเขียน ,แผนที่ คลิป แผงปด
ประกาศ เป๊ก แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผน
ปาย จราจรหรือแผนปายตางๆ  เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ฯลฯ                                                 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส์  เทปพันสาย
ไฟฟา  สายไฟฟา หลอดไฟฟา  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา   ปลั๊กไฟฟา  สวิตท์ไฟฟา  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเคน
เซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟม หัวแรงไฟฟาเครื่องวัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ  สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน ผงซักฟอก  สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ถัง
ขยะ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ซอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ  เชน  น้ํามันทา
ไม  ทินเนอร์  สี ปูนซิเมนท์  ทราย อิฐหรือซิเมนท์
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู เหล็กเสน  แปรงทาสี ปูนขาว ไม
ตางๆ คอน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน  กบไส
ไม    เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูก
ติ่ง สวาน โถสวม  อางลางมือ  ราวพาดผา  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา  ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์กรอง
แสง ไขควง ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  เบาะรถยนต์ 
 เครื่องยนต์(อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยานตลับลูก
ปน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง ประกอบดวย แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ก๊าส และ
อื่นที่เขารายจายประเภทนี้ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุตางๆ เชน สําลี
และผาพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว (รวมกํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ หลอดเอกซเรย์  ขุดเครื่องมือผาตัด  ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง(stethoscope) เปลหามคน
ไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ 
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ภาพดาวเทียม ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์  เครื่อง
กรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย
ชุดฝึกโขนละคร  ถุงมือชนิดผา ถุงมือชนิดหนัง ผาปดจมูก เสื้อกั๊ก
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวนผล  ฮาร์ดดิสก์โดนร์  ซีรีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ หรือ แปน
พิมพ์ (KeyBoard)                                               
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethemet Card,Lan Card, Anti virus Card,Sound Card ) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ตดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 576,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 576,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. โต๊ะทํางานแบบเหล็กติดกระจก 7 ลิ้นชัก พรอมเกาอี้ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กติดกระจกพรอม
เกาอี้  ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์
ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข)
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2. เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับนั่งทํางาน จํานวน  2  ตัว ๆ
 ละ 2,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือ
จังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 300,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมฐานรอง ไว
สําหรับสงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชนในพื้นที่ (จัดซื้อ
ตามโครงการสงเสริมสุขภาพซื้อเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจง) รายละเอียดดังนี้ 
1. เครื่องบาร์คู         จํานวน 2 เครื่อง
2. เครื่องบริหาร ขอเขา - ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง)  
   จํานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องบริหาร แขน -หัวไหล - มือ (แบบวงลอคูพรอมปุมนวดฝา
มือ)  จํานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องบริหาร แขน -ขา และสะโพก (แบบโยก - เดินสลับ
เทา) จํานวน 2 เครื่อง
5. เครื่องบริหาร แขน -ขอเขา และหนาทอง (แบบถีบ - ดึง - ยก
ตัว) จํานวน 2 เครื่อง
ตามราคาทองตลาด ตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561 ถึง 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 1 หนา 161 ลําดับที่ 4  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน(จอขนาดไม
เกิน 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท  จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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2. คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาว ดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ  2,600 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามมาตรฐานกระทรวง
ไอซีที (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข)

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1KVA  มีกําลังไฟฟาดานนอก
ไมนอยกวา 1KVA (600 Watts) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอย
กวา 15 นาที  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาทตามมาตรฐาน
กระทรวงไอซีที (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

01 คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 12 หมูบาน

จํานวน 240,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 11,379,000 บาท

งบบุคลากร รวม 5,210,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,210,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,570,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองชาง  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 10 คนตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 10 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับ
กลาง) 5,600 บาท ตอเดือน  ตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหารงาน
ชาง ระดับตน) จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน จํานวน 3 คน โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,223,600 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 10 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 177,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 10 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง (นักบริหารงานชางระดับกลาง) 5,600 บาท ตอ
เดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 2,378,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

      1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้ง
ไว  50,000 บาท 
       เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ของกองชางเทศบาลตําบลบานใหม  ที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ 
      1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ตั้ง
ไว 100,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
เทศบาลฯ เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล คา
ตอบแทนสําหรับคณะกรรมการสอบคัดเลือก  เพื่อแตงตั้งพนักงาน
เทศบาล ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เงินคาตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจาง  ผูควบคุมงาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาลที่มีเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2560หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สดุ ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาแบบพิมพ์เขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายแบบพิมพ์เขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน 
2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล  ในสื่อประเภทตางๆ เชน  วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ปาย ประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตางๆ 
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3. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม
สันนิบาตเทศบาล คาธรรมเนียมในการฝึกอบรมประชุมหรือ
สัมมนาตางๆ ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียม
ใดๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย

4. คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการ
กําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจางเหมาจัดทําของขวัญ หรือ
ของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมดอกไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะคาจางเหมาลาง
ทําความสะอาดถนน คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาจางรับรอง
แบบแปลนงานกอสราง คาจางออกแบบ คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่
เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้  

5. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหารและสมาชิกสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:44:28 หนา : 61/80



ค่าวัสดุ รวม 1,084,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตาง ๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์ หมอแปลงไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา หรือกาน สายอากาศ
หรือเสาอากาศ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดความตานทาน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ เครื่องตัด
กระแสไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณ
ดาวเทียม  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม
กวาด เขง มุง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ฯลฯ  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟลม์กรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน ก๊าส แก๊สหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลางอัดขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงมือ ชุดกัน
ฝน หมวกนิรภัย รองเทา ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล แผงแปนอักขระ หรือ แปนพิมพ์ (KeyBoard) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่ง
ไมเกิน 20,000 บาท 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภทวัสดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,590,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,590,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก ขนาด 0.78
x1.54x0.75  เซนติเมตรจํานวน 1 ตัว ราคา 6,000 บาท ราคา
ตามทองตลาด

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:44:28 หนา : 64/80



ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก แบบกระบะเททาย จํานวน 1,980,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก  แบบกระบะเท
ทาย  ขนาด  6  ตัน  6  ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไมต่ํา
กวา  6,000  ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา  170  กิโลวัตต์  แบบกระบะเททาย  ตามรายละเอียดบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

รถขุดตีนตะขาบ  ขนาด  3  ตัน จํานวน 1,550,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถขุตตีนตะขาบ  ขนาด  3  ตัน  เครื่องยนต์ดีเซล แรง
มาไมนอยกวา  24  แรงมา  พรอมหัวเจาะไฮดรอลิก  และชุดลาก
จูง  จํานวน  1  คัน  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ของสํานักงบประมาณ  จัดซื้อตามราคาใน
ทองถิ่นหรือจังหวัด  หรือราคาที่เคยจัดหา อยางประหยัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

เครื่องโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) มี
ความเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dip 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  2,600 บาท ตามกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคเป็นคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  ในพื้นที่ตําบลบาน
ใหม  หมูที่ 1- 12

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 970,000 บาท

งบบุคลากร รวม 710,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) ทบทวนบทบาทหนาที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูกับคณะกรรมพัฒนา
สตรีระดับหมูบาน (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 83)

3) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ กลุมสตรีแมบาน คนพิการ ผูสูงอายุ
และประชาชนทั่วไป

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมี
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ฝึกอบรม เป็น คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม  สื่อประชาสัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 82)
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4) โครงการฝึกอบรมใหความรูการยุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับผูนํา
ชุมชน พอ-แม เจาหนาที่เทศบาล ประชาชน  เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์  ปาย
โครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 –
 2565 หนา 82)

5) โครงการฝึกอบรมบทบาทหนาที่สภาเด็กและเยาวชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์  ปายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 84)

6) โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพ
ติด รณรงค์ อบรมใหความรูเพื่อปองกันยาเสพติดใหกับประชาชน
ในพื้นที่ตําบลบานใหม เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์  ปายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 127)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด "บานใหมเกมส์" จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  “
บานใหมเกมส”์ ของประชาชนในเขตตําบลบานใหม และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ จัดจางจัดเตรียมสนาม/สถานที่ และรวม
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 44 ลําดับที่ 1 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตาง ๆ  เชน ลูก
ฟุตบอล  ลูกตะกรอ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุ
ประเภทนี้ของกองการศึกษา 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เชน  คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
ตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 40 ลําดับที่ 3 

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  เชน  คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 40 ลําดับ
ที่ 2 
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โครงการฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาวสุ
รนารี  เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็น และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 40 ลําดับที่ 1 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลบาน
ใหม เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ คาตอบแทนวิทยากร คา
ตกแตงสถานที่จัดงาน  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 2 

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา  ไดแก วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา ฯลฯ  เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็น และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์
กปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 3
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โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแหเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันเขา
พรรษา  เชน  คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
ตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 1 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก 
 และเยาวชนตําบลบานใหม เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที่จัดงาน  และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 125 ลําดับที่ 15 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 13,375,100 บาท

งบลงทุน รวม 13,375,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 13,375,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อกอสราง 1. งานปรับปรุงพื้นที่หนาชั้นเรียน (ปรับระดับพื้นสูง
ขนาด  16.00 ตร.ม พรอมปูผิวพื้นกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ 70.00
  ตร.ม.)  
         2.  งานปรับปรุงพื้นหองเรียน จํานวน 3 หองเรียน 
 ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 12 x 20 เมตร 
         3. งานกอสรางเคาน์เตอร์ คสล. (ที่ลางจาน  3 หลุม 
 ขนาด 0.60 x 5.00 ม.) พรอมหลังคากันสาด และระบายน้ําเสีย
         4. งานติดตั้งฉากกั้นหองธุรการ ขนาด 3 x 3.30 เมตร 
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม   (เพิ่มเติมแผน
ครั้งที่ 2)

02 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 จํานวน 1,974,700 บาท

เพื่อกอสรางถนน คสล
. ขนาด 3.50 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 3,745 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริเวณสามแยกคลองสงน้ํา ถึง คลองมะคา หมู
ที่ 1 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

03  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูที่ 2 จํานวน 336,700 บาท

เพื่อเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจร
กวาง 4.50 เมตร ระยะทาง 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,102.50 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริเวณหมูบานปรางค์
ทอง ซอย 15 ถึง ซอย 16 หมูที่ 2 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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04  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 2 จํานวน 356,700 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 76 เมตร พรอมบอพัก คสล
. 8 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณแยกศาลตาปู ถึง บาน
เลขที่ 69 หมูที่ 2 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

05  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 2 จํานวน 189,400 บาท

เพื่อกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะ
ทาง 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 342 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณสะพาน
ขามลําตะคองตอของเดิม หมูที่ 3 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

06  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3 จํานวน 130,500 บาท

เพื่อกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.5 เมตร ระยะ
ทาง 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 247.50 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณหนา
วัดศรีษะสิบ(ซอยบานคุณกระแต) หมูที่ 3 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

07  โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูที่ 4 จํานวน 233,200 บาท

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 750 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณ
ขางวัดถึงศาลาเอนกประสงค์หนาวัดมะขามเฒา หมูที่ 4 ตําบล
บานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

08  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จํานวน 691,900 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 166 เมตร พรอมบอพัก คสล
. 15 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณซอยขางตลาดมะขาม
เฒาเชื่อมบอพักเดิมถนนมุขมนตรี หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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09  โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูที่ 5 จํานวน 1,100,900 บาท

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 ผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 400 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ระยะ
ทาง 534 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,204 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณสาม
แยกอูพนสีถึงเขตทางรถไฟ หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

10  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จํานวน 1,998,400 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 456 เมตร พรอมบอพัก คสล
. 43 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณบานบุญมารวยถึง
ถนนมุขมนตรีเชื่อมทอเดิม หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

11  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 จํานวน 927,300 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 214 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. 19 บอ พรอมคืนผิวจรจาจรดวย คสล. พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริเวณศาลตาปู เชื่อมทอระบายน้ําเดิมถึงแยก
หลังวัดหงษ์ หมูที่ 8 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

12  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 9

จํานวน 1,996,800 บาท

เพื่อเสริมผิวจราจรแอสฟัลคอนกรีต ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะ
ทาง 375 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,125 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน
ผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 375 เมตร พรอมบอพัก คสล
. 37 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณซอยรวมใจ
พัฒนา (รานขายของเกา) จากสามแยกหลังบานเลข
ที่  698 ถึง สามแยกหนาบานเลขที่ 694  หมูที่ 9 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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13  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  หมูที่ 9 จํานวน 600,900 บาท

เพื่อเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ชวงที่ กวาง 4 เมตร ระยะ
ทาง 273 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,092 ตารางเมตร ถนนมุขมนตรีถึงแยกบานคุณเจริญ
ปรุ ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะ
ทาง 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 875 ตารางเมตร จากราง
น้ําถึงสามแยกบานคุณสมบัติ มะเริงสิทธิ์ พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย หมูที่ 9 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

14  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 11 จํานวน 1,791,100 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 425 เมตร พรอมบอพัก คสล
. 40 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณสามแยกเชื่อมทอ
เดิม(ร.ร.ยางนอย) ถึงหนาบานลุงเจียม หมูที่ 11 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

15  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
ถนน คสล. หมูที่ 12

จํานวน 646,600 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 80 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. 8 บอ พรอมถนน คสล. กวาง 4 เมตร ระยะ
ทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 320 ตารางเมตร ชวงที่ 2 ขนาดเสนผาศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 38 เมตร พรอมบอพัก คสล
. 3 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณซอยโรงหลอ (ซอยสุข
ใจ) หมูที่ 12 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 829,500 บาท

งบบุคลากร รวม 489,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 489,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  1 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  1  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ
.ศ.2549  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สดุ ที่ กค
 0408.5/ว22 ลงวันที่  12  มกราคม  2561
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการใชขาวพันธุ์ดี จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการใชขาวพันธุ์ดี  ฝึกอบรม
ใหความรูและจัดหาพันธุ์ขาวคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 133)

โครงการสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูและศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผน
พัฒนา ประจําป 2561 – 2565  หนา 131)

โครงการสงเสริมการปลูกตนไม (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตนไม  คาตนไม และคา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ปายโครงการ คาปรับพื้นที่ในการปลูก
ตนไม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 –
 2565                หนา 133)

โครงการอนุรักษ์และสงเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูในการ
อนุรักษ์และสงเสริมพันธุกรรมพืชในทองถิ่น เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม
และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
โครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 –
 2565  หนา 132)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาวัสดุที่ใชในการเกษตรตางๆ เชน สารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์
พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา  น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะ
ชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก หนากากปองกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบ
หมุน  จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือวานเมล็ด
พันธุ์ เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องดัก
แมลง อวน กระชัง และเพื่อปลูกพันธุ์ไมตามสถานที่ที่อยูในความ
ควบคุมของเทศบาล ฯลฯ  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 29,181,300 บาท

งบกลาง รวม 29,181,300 บาท
งบกลาง รวม 29,181,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางใน
อัตรารอยละ 5 ของคาจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533  (8,996,040 x 5% =  499,802 บาท)  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง ในอัตรารอยละ  0.2  ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ป (8,996,040 x 2% = 17,992.08 บาท)  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่  24  ธันวาคม  2561 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 22,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ  เป็นเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,318,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ เป็นเบี้ยยังชีพใหคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือ เป็นเบี้ยยังชีพใหผูปวยเอดส์
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อใชจายในกรณีจําเป็นเรงดวน ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณ
ภัย ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากเหตุไม
คาดหวัง เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ฯลฯ หรือความจํา
เป็นอื่นใดที่มีความสําคัญมากในการดําเนินงานของเทศบาลฯ ซึ่ง
ไมมีการตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว ตามความเหมาะสม   

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง  เชน  การทาสีตีเสน  สัญญาณ
ไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ปายจราจร  กระจกโคง
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  แผง
พลาสติกใสน้ํา  เสาลมลุกจราจร  เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็ว
รถ  ฯลฯ

เงินบํารุงสันนิบาต จํานวน 105,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาต โดยคํานวณอัตรารอย
ละ 0.00167  ของงบประมาณรายจายประจําป เทศบาลมีงบ
ประมาณรายรับจริงทั่วไปประจําปที่ผาน
มา  101,695,860.86 บาท หักเงินอุดหนุน
จํานวน  38,430,423 บาท คงเหลือยอดเงิน
คํานวณ  63,265,437.86 คิดเป็นรอยละ 0.00167 เป็นจํานวน
เงิน 105,653.28 บาท  ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู  เงินที่มีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ทต.บานใหม จํานวน 405,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บาน
ใหม ตอประชากรทุกสิทธิในพื้นที่ที่มีกองทุนตําบล  ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ หัว
ละ 45 บาท โดยตั้งตามการจัดสรรของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จํานวน 50% ที่ไดรับจัดสรร เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2562
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาทําศพ)  ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 1,234,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  โดยคํานวณตั้งไวในอัตรารอยละ 2  ของรายไดประจําปตาม
งบประมาณทั่วไป  ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ใหเงินบริจาคและเงินอุดหนุน (รายได  104,000,000   บาท หัก
เงินอุดหนุน  42,422,000  บาท คงเหลือ  61,578,000 บาท คิด
อัตรารอยละ 2 เทากับ  1,231,560  บาท ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561
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