
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบานใหม

อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 104,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,300,700 บาท

งบบุคลากร รวม 9,480,500 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 6,408,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,051,100 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  12  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 883,500 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 69,500 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 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 5,815,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 105,000 บาท

     1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน  50,000 บาท  เพื่อจายใหแกพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบาน
ใหม  ที่ผานเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
 1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก เทศบาล จํานวน  50,000 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 การตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล การตรวจรางเทศบัญญัติ และการประชุมอื่น ๆ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:43:48 หนา : 4/75



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 ดวนที่สดุ ที่ กค
 0408.5/ว22 ลงวันที่  12  มกราคม  2561

ค่าใช้สอย รวม 3,405,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. ค่าถายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ

2. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 70,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชา
ทรัพย์สิน ฯลฯ 

3. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

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

4. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 150,000 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 500,000 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 120,000 บาท

     1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
จํานวน  40,000  บาท    
       เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ์
เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว ทั้งคา
บริการ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น    
 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  50,000  บาท    
 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ ไดแก วันปยมหาราช วันจักรี ฯลฯ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและประชาชนทั่วไป คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 47)

10. โครงการวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน สื่อประชา
สัมพันธ์ ปาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 –
 2565 หนา 41)

11. โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยู
หัว รัชกาลที่ 10

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรม
ฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัย
มงคล  ปายเฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่อง
เสียง เต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา  43)

12. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรม
ฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัย
มงคล  ปายเฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่อง
เสียง เต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565)
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2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา สงเสริม
ความรูบุคลากรและประสบการณ์รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 47)

3. โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ โดยจัดใหมีการ
ออกนอกบริเวณสถานที่ไปยังหมูบาน ชุมชนและกลุมตางๆ ภาย
ในเขตตําบลบานใหม จายเป็นคาใชจายในการจัดสถาน
ที่ เวที แผนปาย เครื่องเสียง ประกาศเผยแพร บอร์ดประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 46)

4. คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 1,000,000 บาท

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

5. โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพ จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา สงเสริม
ความรูบุคลากรและประสบการณ์รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 47)

6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม ใหความรูและปฏิบัติธรรม
นอกสถานที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 48)
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7. โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรม
ฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์  ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัย
มงคล  ปายเฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่อง
เสียง เต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 42)

8. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรม
ฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ปายถวายพระพรชัย
มงคล  ปายเฉลิมพระเกียรติ ปายโครงการ เวที เครื่อง
เสียง เต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 42)   

9. โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ    
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ค่าวัสดุ รวม 1,190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ 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 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ เบรกเกอร์ หมอแปลงไฟฟา โคมไฟฟา สายอากาศหรือเสา
อากาศ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องตัดกระแสไฟฟา
อัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจาน
รอง กระจกเงา ถาด โองน้ํา ที่นอน มีด เตาไฟฟา กระทะ
ไฟฟา หมอไฟฟา หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา
แข็ง เตารีด ถังแกส ไมโครเวฟ เครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามัน
ทาไม 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 รวมถึง
เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยาน
พาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์
บรรทุก รถจักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบดวย น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
กาด น้ํามันเตา ถาน กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง และอื่นที่เขารายจายประเภทนี้ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

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

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:43:48 หนา : 12/75



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 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
ตชิ่งบอกซ์ (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 ที่ไมสามารถนําเขาประเภท
วัสดุลักษณะอื่น ๆ ได เชน ตรา ภปร. ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 805,900 บาท
คาไฟฟา จํานวน 700,900 บาท

     เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาในสํานักงานเทศบาลตําบล  หรือ
ในที่สาธารณะ  ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบล  เชน  คา
ไฟฟาทางหลวง  ฯลฯ เป็นตน  

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

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

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
ใหม และคาบริการอินเทอร์เน็ต  

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท  ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งานบริหารงานคลัง รวม 7,701,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,756,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,756,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,340,860 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลังระดับ
กลาง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน  5,600 บาทตอ
เดือน และเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย 2 ตําแหนง ตําแหนง
ละ 1,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,157,520 บาท

     เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  8 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว  ไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 63,420 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง  จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินตอบแทน รายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ตําแหนงผูอํานวยกอง
คลัง จํานวน 5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,858,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 558,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ของกองคลัง เทศบาลตําบลบานใหมที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

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

คาเชาบาน จํานวน 408,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560  
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ค่าใช้สอย รวม 1,970,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชนทําปายหรือแผงปด
ประกาศ การจางทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดี
ทัศน์ คาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ปาย ประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตาง ๆ  ฯลฯ 

2. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
การอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ คาธรรมเนียมในการฝึกอบรม
ประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและ
ลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้ 

3. คาจางเหมาบริการ จํานวน 900,000 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 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สิน เชาเครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 60,000 บาท 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ฯลฯ 

2) โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บภาษี คาปายประชา
สัมพันธ์  คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและคาใชจายอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น โดยการถัวจาย

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อใชงานในการจัดเก็บภาษี  ตลอดจนคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเป็น  ในการดําเนินการตาม
โครงการ โดยถัวจาย (แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 46  ลําดับที่ 2)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข  ลวดเย็บ กระดาษกาว แฟม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึง
เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตาง ๆ  ของยาน
พาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง  นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย  แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์
บรรทุก รถจักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบดวย น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
กาด น้ํามันเตา กาซ  แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องและอื่น
ที่เขารายจายประเภทนี้ 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 80,000 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
บอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน 7,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยตั้งไวเป็นคาใช
จายโทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลื่อนที่ใชในการติดตอราชการ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1551 ลงวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2553  เครื่องละไมเกิน 625 บาทตอเดือน 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFIMS) 

งบลงทุน รวม 87,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง (เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบ
ประมาณ) 
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ตูเหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 11,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก
แบบ  2 บาน จํานวน 2 หลัง  ราคาหลังละ 5,500 บาท (เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานงบ
ประมาณ) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 34,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)  ราคา 17,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง  ตาม
มาตรฐานกระทรวงไอซีที

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร
สั้น  มีจํานวนหัวพิมพ์ไมนอย
กวา 24 เข็ม ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  ตามมาตรฐาน
กระทรวงไอซีที

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

     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอย
กวา  600 x 600 dpi  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท  ตาม
มาตรฐานกระทรวงไอซีที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,856,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,907,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,907,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 976,700 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,755,000 บาท

     เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  15  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่นๆ จํานวน 19,600 บาท

     เพื่อจายเป็นพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร
.) จํานวน 1,630 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,040,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินคาตอบแทน อปพร. 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

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
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ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
เทศบาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์ เป็นวัสดุอุปกรณ์ คาน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2564 หนา 57)

2. โครงการฝึกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู และ
ฝึกซอม เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลาง
วันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ปายประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

3. โครงการการปองกันเด็กจมน้ํา จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ คาสถานที่ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนา  ประจําป 2561 – 2565 หนา 57)

4.โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

5. โครงการเพิ่มศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 57)
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6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัด
ตั้ง)

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากรคาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 58)

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

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ เบรกเกอร์ หมอแปลงไฟฟา โคมไฟฟา สายอากาศหรือเสา
อากาศ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องตัดกระแสไฟฟา
อัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึง
เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยาน
พาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง ถังดับ
เพลิง อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภท
วัสดุลักษณะอื่น ๆ ได เชน หัวเชื่อมแกส หัววาล์ว เปด-ปด สมอ
เรือ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,909,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,909,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถยนต์ตรวจการ จํานวน 1,489,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการ จํานวน 1 คัน รถยนต์แบบยก
สูง 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ลอ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,000  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมนอย
กวา 100 กิโลวัตต์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 184) 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1. ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารผา 3 ชั้น จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 90,000 บาท โดยผาและวัสดุที่ใชเป็นไปตามการตัดเย็บ
มาตรฐาน NFPA หรือ UN ประกอบดวย เสื้อคลุมยาว กางเกง ถุง
มือดับเพลิง หมวดดับเพลิง รองเทาดับเพลิง ราคาตามราคา
ตลาด  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 
หนา 169) 

2. เครื่องชวยหายใจอัดอากาศบริสุทธิ์ (SCBA) จํานวน 240,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องชวยหายใจอัดอากาศ บริสุทธิ์ (SCBA) แบบ
สะพายหลัง และอุปกรณ์พรอมใชงาน จํานวน 2 ชุด ๆ
ละ 120,000 บาท ประกอบดวย หนากาก ชุดอุปกรณ์ควบคุม
กําลังอากาศ ถังอากาศ ชุดอุปกรณ์สะพายหลัง อุปกรณ์แจงเตือน
แบบเสียงนกหวีด มาตรฐาน NFPA หรือ EN ราคาตามราคา
ตลาด  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 
หนา 169)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,829,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,225,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,225,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 997,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและคาปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล
 ของกองการศึกษา จํานวน 3 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของนัก
บริหาร
การศึกษาระดับตน (ผูอํานวยการกอง) จํานวน 3,500 บาทตอ
เดือน จํานวน 
1 อัตรา และนักบริหารการศึกษาระดับตน (หัวหนา
ฝาย) จํานวน 1,500 บาท
ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,300 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน) ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

     1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว  40,000
 บาท
เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจางประจํา
ของกองการศึกษาเทศบาลตําบลบานใหม ที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ตั้งไว 10,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจงานจางที่ไดรับ
คําสั่งแตงตั้งจากเทศบาลตําบลบานใหม 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานใหม ในการประชุมตามที่เทศบาลไดแตงตั้ง
ดําเนินงานตาง ๆ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตาง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม
อาจทําไดในเวลาราชการได เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชา คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จํานวน 12 เดือน ของกองการศึกษา 

ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม สรางเสริมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถ
ยนต์ คาจางเหมาบุคคลภายนอก รวมทั้งคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
 ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
นอกสถานที่จากประสบการณ์จริงสําหรับครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจาหนาที่กองการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา คณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบานใหม คณะ
กรรมการฯ ชุดตาง ๆ และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 1 
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02  โครงการดูงานและเขารวมการประชุมเสวนาทางวิชาการใน
งานมหกรรมการศึกษาทองถิ่นระดับประเทศ

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาดูงานและเขารวมการ
ประชุมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่นระดับ
ประเทศสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่กองการ
ศึกษา คณะกรรมการการศึกษา และคณกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานใหม คณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆ และรวม
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 140 ลําดับที่ 2

03  โครงการจดหมายขาว จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําจดหมายขาว แจงขอมูล
ขาวสารใหผูปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบทราบ และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 1

04  โครงการที่อานหนังสือทองถิ่นรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแหลงเรียนรูประจําหมู
บาน/ชุมชนในเขตตําบลบานใหม และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 9

05  โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําสนามเด็กเลนสรางปัญญา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 10
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06  โครงการเยาวชนรูเทาทันสื่อออนไลน์และการใชสื่ออยางสราง
สรรค์

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับ
เด็กและเยาวชนตําบลบานใหม และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 139 ลําดับที่ 2

07  โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ และรวม
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 16

08  โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และรวมคา
ใชจายอื่น ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 139 ลําดับที่ 1
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน และ
คาใชจายอื่น ๆ เชน ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ แฟม ตรา
ยาง เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของกอง
การศึกษา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟวส์ เทปพัน
สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตท์ไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือ
เสาอากาศ  ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของกอง
การศึกษา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด
ถุงใสขยะ ถังขยะ น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัด
อยูในวัสดุ
ประเภทนี้ของกองการศึกษา

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน ไมตาง ๆ ทิน
เนอร์ สี
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ป
ล็อก กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของ
กองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุ
ประเภทนี้สําหรับ
ยานพาหนะและขนสง เครื่องจักรกลในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เวชภัณฑ์
ยาประเภทตาง ๆ ยาฉีดยุง แมลงสาบ ยากําจัดหนู ปลวก เคมี
ภัณฑ์ตาง ๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้ของกอง
การศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  พูกัน สี รูปสีหรือขาวดําที่เกิดจากการ
ลาง อัด ขยายภาพ และ
วัสดุอื่น ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในวัสดุประเภทนี้เพื่อใชใน
กิจการของ
กองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 224,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

01  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 166,200 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีที
ยู  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 55,400 บาท สําหรับติดตั้งในหองเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม  เป็นครุภัณฑ์ที่มี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
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02  พัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง 3 ใบพัด ขนาดใบ
พัด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได 3 ระดับ สําหรับติดตั้งในหองเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม จํานวน 6 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือ
จังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด

03  พัดลมเพดาน จํานวน 7,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมเพดานแบบ 3 ใบพัด ขนาดใบ
พัด 56 นิ้ว ปรับแรงลมได 4 ระดับ  สําหรับติดตั้งในหองรับ
ประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด

04  ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

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

05  ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 19,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 3
 ชั้น ขนาด  91.4 x 45.7 x 182.9 เซนติเมตร จํานวน 3 หลัง ๆ
 ละ 6,500 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัด หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,966,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,481,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,481,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 846,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาลจํานวน 3 อัตรา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท
. กําหนด  โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน ปรากฏในดานการบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนปฐมวัยและประถมศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญ ผูที่มีคุณสมบัติไดรับ
ระเบียบฯ 
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 
ปรากฏในดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน
ระดับ
กอนปฐมวัยและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 514,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน) ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป 3 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน ปรากฏในดานการบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนปฐมวัยและประถมศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จางทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ปรากฏใน
ดานการ
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนปฐมวัย
และประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,285,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชา คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานครูเทศบาลที่
มีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 จํานวน 12 เดือน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 37,800 บาท

     เพื่อจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานครู
เทศบาลที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ ปรากฏในดานการบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนปฐมวัยและ
ประถมศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 946,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 539,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จางประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจําป
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 จํานวนเด็ก 110 คน อัตรามื้อ
ละ 20
บาทตอคน จํานวน 245 วัน เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 4

02  คาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 187,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการส
อน
(เงินรายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จํานวน 110 คน อัตราคนละ 1,700 บาทตอป เชน หนังสือ สื่อ
การ
เรียนการสอน เครื่องเลนสําหรับเด็ก ฯลฯ ตามรายการเงินอุดหนุน
ทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผน
พัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 2
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03  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 90,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80 คน ประกอบ
ดวย
     - คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาทตอป
     - คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป
     - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอป
     - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาทตอป 
ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย 
พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนาที่ 52 ลําดับที่ 3

04  โครงการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการ
จัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ
 ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 4

05 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 137 ลําดับที่ 5
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06  โครงการนิเทศการสอน จํานวน 5,000 บาท

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

07  โครงการประเมินคุ่ณภาพการจัดการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดัปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ
 ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 137 ลําดับที่ 7

08  โครงการจัดทํามาตรฐานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 8

09  โครงการเยี่ยมบาน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเยี่ยมบานผูปกครอง
ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และ
รวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 136 ลําดับที่ 3
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10 โครงการอบรมใหความรูผูปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูผูปกครอง
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 126 ลําดับที่ 17

11  โครงการเสริมสรางประสบการณ์จริงจากการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเสริมสราง
ประสบการณ์จริงจากการเรียนรูของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานใหม  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
ของกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 136  ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 1,265,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,265,000 บาท

     1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 211,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563
  จํานวนเด็ก 110 คน 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  เพื่อจายเป็นคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตามรายการเงินอุดหนุน
ทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 จํานวนเด็ก 550
 คน คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วันเป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 51 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับ
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาป
ที่ 1-6 ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)  ตาม
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563
 จํานวนเด็ก  550 คน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน  จํานวน 200
 วันเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 53
 ลําดับที่ 4 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 10,869,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,717,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,717,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,337,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม 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
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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 1,188,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง(เงินเดือน) เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 14 อัตรา ตามอัตราที่
กําหนด 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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 132,000 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
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งบดําเนินงาน รวม 5,252,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 605,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

     1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้ง
ไว   50,000  บาท 
 เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบล
บานใหม 
     -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบฯ  
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ค่าใช้สอย รวม 3,377,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

01  คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

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

02  คาจางเหมาบริการ จํานวน 840,000 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 ที่เป็นกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย
นี้ 

03  คาบริการกําจัดขยะ จํานวน 1,560,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 12 เดือน  
     - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ.2560 
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04 คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 24,500 บาท

     เพื่อสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  จํานวน  24,500  บาท   
    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/หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด 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 100,000 บาท

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

จํานวน 50,000 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  คาใชจายในโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 60,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และอาหารวาง  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 10  แนวทางการพัฒนา 2 หนา 142 ลําดับที่ 1 

04  คาใชจายในโครงการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และอาหารวาง  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 10  แนวทางการพัฒนา 2 หนา 142 ลําดับที่ 1 

05  คาใชจายในโครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 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 ลําดับที่ 
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06  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพรศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 122,500 บาท

     เพื่อใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี   จํานวน  122,500  บาท  เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้ง
ที่มีเจาของและไมมีเจาของ  ตามขอมูลที่สํารวจประชากร
สุนัข/แมว  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 2 หนา 142 ลําดับที่    
     -  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด 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

07  คาใชจายในโครงการขยับกายสบายชีวีดวยแอโรบิคแดนส์ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร  คาน้ําดื่ม คาปาย
โครงการ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ   ตามความจําเป็น ตามพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 10  แนวทางการ
พัฒนา  1 หนา 143  ลําดับที่ 4
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08  คาใชจายในโครงการสงเสริมสุขภาพซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยากร คาน้ําดื่ม คาปาย
โครงการ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ตามความจําเป็น ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 10  แนว
ทางการพัฒนา  2 หนา 142 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ    

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

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ในสํานักงาน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก 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                                                 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชน  ฟวส์  เทปพัน
สายไฟฟา  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 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน ผงซัก
ฟอก  สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ถัง
ขยะ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ซอนสอม กระจําเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟา หมอไฟฟา รวมถึงหมอ
หุงขาว
ไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 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  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึง
เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน ยาง
นอก ยางใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์กรอง
แสง ไขควง ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร์ ล็อคคลัตช์  กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยานตลับลูกปน กระจกมองขางรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์
บรรทุก รถจักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบดวย แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง กาส และอื่นที่เขารายจายประเภทนี้ ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุ
ตางๆ เชน สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแกว (รวมกํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์  ขุดเครื่องมือผาตัด  ที่
วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง(stethoscope) เปล
หามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่อง
นึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร  เชน  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผน
ซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัดขยาย ภาพดาวเทียม ขา
ตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล์ม
ภาพยนตร์  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่อง
แตงกายชุดฝึกโขนละคร  ถุงมือชนิดผา ถุงมือชนิดหนัง ผาปด
จมูก เสื้อกั๊กและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับพนักงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล 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 แปนพิมพ์ (KeyBoard)   
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAM คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ (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  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการ ไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFIMS)                                                  
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งบลงทุน รวม 2,899,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,899,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด 6 ตัน จํานวน 2,400,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต์ แบบอัดทาย  ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุ
ของตูไมนอยกวา  10  ลูกบาศก์เมตร  และสามารถรับน้ําหนักมูล
ฝอยไดไมนอยกวา  5,000  กิโลกรัม  ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไม
นอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอย
กวา 4.50 มิลลิเมตร น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมนอย
กวา  12,000  กิโลกรัม  ชุดอัดทายทํางานดวยระบบ
ไฮดรอลิก  สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอย
กวา 2,500  ปอนด์ ตอตารางนิ้ว  มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสี
เหลือง  1  ดวง จํานวน 1 คัน  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
แผนพัฒนา พ.ศ.2561 ถึง  2565  ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางการ
พัฒนา  1 หนา 160 ลําดับที่ 2    

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท

      เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด  7  คิวบิกฟุต  ขนาดที่กําหนดเป็น
ความจุภายในขั้นต่ํา  เป็นรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5  ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย  การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟาดวยนอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคา  จํานวน  1  ตู  ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตามแผน
พัฒนา พ.ศ. 2561 ถึง 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 10  แนวทางการ
พัฒนา 1  หนา 161 ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 290,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมฐานรอง ไว
สําหรับสงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชนในพื้นที่ หมู
ที่ ......(จัดซื้อตามโครงการสงเสริมสุขภาพซื้อเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง) รายละเอียดดังนี้ 
1.  เครื่องบาร์คู    จํานวน 2 เครื่อง
2.  เครื่องบริหาร ขอเขา - ขา (แบบจักรยานลอเหล็กนั่งตรง)  
   จํานวน 2 เครื่อง
3.  เครื่องบริหาร แขน -หัวไหล - มือ (แบบวงลอคูพรอมปุมนวด
ฝามือ)  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  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

01 คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ  ตาม
แผนพัฒนา พ.ศ.2561 ถึง 2565 หนา 162  ลําดับที่ 5  
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท. 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,270,900 บาท

งบบุคลากร รวม 4,536,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,536,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,931,200 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองชาง  พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 8 คนตามตําแหนงและ
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 8 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 1,210,100 บาท

        เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  10  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,600 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 10 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงผูบริหาร ระดับกลาง (นักบริหารงานชางระดับ
กลาง) จํานวน  5,600  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 2,701,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

               1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้ง
ไว  50,000 บาท  เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง และลูกจางประจํา ของกองชางเทศบาลตําบลบานใหม  ที่
ผานเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาลที่มีเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 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 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาแบบพิมพ์เขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาถายแบบพิมพ์เขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน 
2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

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

3. 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 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 คาจางเหมา
อื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผู
บริหารและสมาชิกสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 1,374,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ 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 400,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์ เบรกเกอร์ หมอแปลงไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา หรือ
กาน สายอากาศหรือเสาอากาศ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย
สปอตไลท์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัด
ความตานทานไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุ
ไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามัน
ทาไม 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 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึง
เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยาน
พาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร์ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง 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 ชุด
กันฝน หมวกนิรภัย รองเทา ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 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
ตชิ่งบอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ  เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่ง
ไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภท
วัสดุลักษณะอื่น ๆ ได เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

งบลงทุน รวม 33,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

02 เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One  
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ  23,000 บาท  ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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03 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท ตามกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

04 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

     เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษ
ขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300 บาท ตามกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,107,700 บาท

งบบุคลากร รวม 695,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 695,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 695,700 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 412,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) ทบทวนบทบาทหนาที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูกับคณะกรรม
พัฒนาสตรีระดับหมูบาน (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 121)

2) โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน จํานวน 72,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางนักเรียนที่ยากจนมาทํางานในชวงปดภาค
เรียน จํานวน 12 คน   (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 122)
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3) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ กลุมสตรีแมบาน คนพิการ ผูสูงอายุ
และประชาชนทั่วไป

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชน
มีความรู และทักษะทางวิชาชีพ ฝึกอบรม เป็น คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม  สื่อประชาสัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565  
หนา 120 )

4) โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ เป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์  ปาย
โครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 –
 2565 หนา 120)

5) โครงการฝึกอบรมบทบาทหนาที่สภาเด็กและเยาวชน จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์  ปายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 123)

6) โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 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 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด "บานใหมเกมส์" จํานวน 220,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด "บานใหมเกมส์" ของประชาชนในเขตตําบลบานใหม  และจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ  จัดจางจัดเตรียมสนาม/สถานที่  และ
รวมคาใชจายอื่น  ๆ ฯลฯ  ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย คาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หนาที่ 44  ลําดับที่ 1

02  โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนทองถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 ลําดับที่ 2 
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03  โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับอําเภอและ
จังหวัด

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเขารวมการแขงขันกีฬาระดับ
อําเภอ/จังหวัด ไดแก กีฬาอําเภอคัพ ไทคัพ ฯลฯ และคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 44 ลําดับ
ที่ 3 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตาง ๆ  เชน ลูก
ฟุตบอล  ลูก
ตะกรอ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จัดอยูในวัสดุ
ประเภทนี้ของกองการศึกษา 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01  โครงการฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาวสุ
รนารี  เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็น และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 40 ลําดับที่ 1 

02  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  เชน  คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 40 ลําดับที่ 2 
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03  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 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 40 ลําดับที่ 3 

04  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแหเทียนพรรษา จํานวน 150,000 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 

05  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน สําหรับเด็กและเยาวชนตําบลบาน
ใหม เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ คาตอบแทนวิทยากร 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 2 
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06  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 เป็นไปตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 45 ลําดับที่ 3

07  โครงการวัด  ประชา  รัฐ  สรางสุข จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น และ
รวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 45 ลําดับที่ 4

08  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลบานใหม เชน คา
จัดทําปายประชาสัมพันธ์ คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานที่
จัดงาน  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 125 ลําดับที่ 15 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 14,861,400 บาท

งบลงทุน รวม 14,861,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 14,861,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมูที่ 2 จํานวน 166,000 บาท

     เพื่อเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 88 เมตร บริเวณหมูบานปรางค์
ทอง ซอย 6 ตลอดซอย พรอมปายโครงการ 1 ปาย หมูที่ 2 ตําบล
บานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

02 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 524,000 บาท

     เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผา
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 88 เมตร พรอมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จํานวน 7 บอ พรอมปายโครงการ 1 ปาย ดําเนินการ
บริเวณซอยอิสานเขียว(ตอจากของเดิม) ถึงบออิสานเขียว (ชวง
ที่ 3) หมูที่ 3 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา

03 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จํานวน 708,000 บาท

     เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน 106 ทอน พรอมบอพัก คสล
. จํานวน 11 บอ พรอมคืนสภาพผิวจราจร คสล. รวมระยะทางไม
นอยกวา 117 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณบานนาง
ชมาย ไตรพนม ถึงบานนางปลาบู หมูที่ 4 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

04 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 จํานวน 397,200 บาท

     เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 534 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณซอยคา
แคร์ ตรงขามโรงเรียนภูเขาลาด หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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05 โครงการขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 6 จํานวน 380,000 บาท

     เพื่อขยายไหลทาง คสล. สองขาง พรอมทางเทาสําหรับผู
พิการทางสายตา ขยายไหลทาง คสล. ขนาด
กวาง 1 เมตร  ยาว  305  เมตร  หนา 0.15 เมตร  1 ขาง  เปลี่ย
นฝาปดพักน้ําเดิม เป็น คสล. หนา 0.10 เมตร  พื้นที่ คสล. ขยาย
ไหลทางและฝาปดบอพักน้ําไมนอยวา 305 ตร.ม. งานทางเดินผู
พิการทางสายตา ยาว 305 เมตร  ติดปายบอกทางสําหรับผูพิการ
ทางสายตา จํานวน 2 ปาย  พรอมปายโครงการ 1 ปาย ดําเนิน
การบริเวณซอยวัชรปานถึงแยกครูขวัญ หมูที่ 6 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

06 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จํานวน 526,600 บาท

     เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 780 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณซอย
บานโนนอุดมถึงบานผูพัน หมูที่ 7 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

07 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 จํานวน 1,373,000 บาท

     เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน 287 ทอน พรอมบอพัก คสล
. จํานวน 28 บอ พรอมคืนสภาพผิวจราจร คสล. รวมระยะทางไม
นอยกวา 336.70 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณ
บาน    สจ.ประพจน์ ถึงคลองยืมชลประทาน หมูที่ 8 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

08 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 162,300 บาท

     เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 270 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ  1 ปาย บริเวณซอยสุข
สําราญ (บานยายนุช) หมูที่ 9 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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09 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 323,500 บาท

     เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 63 เมตร พรอมบอพัก คสล
. จํานวน 6 บอ พรอมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 74.10 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณซอย
บานคุณเจริญพงษ์  พิมพ์ปรุ หมูที่ 9 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 171,300 บาท

     เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณบานยาย
แปน หมูที่ 9 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

11 โครงการกอสรางลานสินคาชุนชม ตําบลบานใหม หมูที่ 10 จํานวน 7,300,000 บาท

     เพื่อกอสรางลานสินคาชุมชน ขนาด 20 x 40 เมตร บริเวณ
ลานสาธารณะ ตรงขามวัดศรีษะละเลิง หมูที่ 10 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอระบายน้ํา 
หมูที่ 10

จํานวน 337,500 บาท

     เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 2 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 108 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
. ศก. 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร พรอมบอพัก 6 บอ พรอมคืนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมระยะทาง 108 เมตร พรอมปาย
โครงการ  1 ปาย บริเวณลานสินคาชุมชน หมูที่ 10   ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

13 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 จํานวน 1,114,000 บาท

     เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 232 เมตร พรอมบอพัก คสล. จํานวน 22 บอ พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย บริเวณวัดยางนอยถึงแยกโรงเรียนบานยางนอย
หัวสิบ หมูที่ 11 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
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14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 จํานวน 548,000 บาท

     เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 890 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย บริเวณนาย
ป๊อก เชื่อมตอถนนยุทธศาสตร์ หมูที่ 12 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

15 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทั้ง 12 หมูบาน  ในพื้นที่ตําบล
บานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

16 โครงการตีเสนจรจาจรและปายจราจร จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อตีเสนจรจาจรและปายจราจร ภายในเขตเทศบาลตําบล
บานใหม

17 โครงการติดตั้งปายชื่อถนนและปายซอย จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อติดตั้งปายชื่อถนนและปายซอย ทั้ง 12 หมูบาน ในพื้นที่
ตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

18 โครงการสรางรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 110,000 บาท

     เพื่อสรางรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม  พรอม
ประตู 1 จุด ความยาวไมนอยกวา 43 เมตร 

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คารับรองแบบ คาควบคุมงานกอสราง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,579,500 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
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ  ใหแก  พนักงานจาง  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 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

ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อหญาแฝก วัสดุอุปกรณ์ อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาปรับพื้นที่ในการปลูกหญา
แฝก ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2561 –
 2565 หนา 130)

2) โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมอาชีพเกษตรกร ฝึกอบรม
ใหความรู คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 133)
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3) โครงการอนุรักษ์และสงเสริมพันธุ่กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูในการ
อนุรักษ์และสงเสริมพันธุกรรมพืชในทองถิ่น เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม
และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ปาย
โครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 –
 2565  หนา 132)

4) โครงการสงเสริมการปลูกตนไม (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตนไม  คาตนไม และ
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ปายโครงการ คาปรับพื้นที่ในการ
ปลูกตนไม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 133)

5) โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ปายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผน
พัฒนา ประจําป 2561 – 2565  หนา 131)

6) โครงการฟ้นฟู ดูแลรักษาแมน้ําลําคลอง เพื่อความยั่งยืนคูชุมชน จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินงานในการ
ฟ้นฟู ดูแล รักษา แมน้ําลําคลอง เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหาร
วาง อาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม ปายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2561 – 2565 หนา 62)

7) โครงการสงเสริมทําเกษตรอินทรีย์ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมทําเกษตรอินทรีย์ ฝึก
อบรมใหความรู คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ปายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2561 – 2565 หนา 134)
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8) โครงการสงเสริมการใชขาวพันธุ์ดี จํานวน 120,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 29,646,400 บาท

งบกลาง รวม 29,646,400 บาท
งบกลาง รวม 29,646,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 620,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จางในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,400 บาท

     เพื่อจายเป็นคาความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง ในอัตรารอยละ  0.2  ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ป (7,670,820 x 2% = 15,350 บาท)  ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่  24  ธันวาคม  2561 
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  เป็นคา
ดําเนินงานของกิจการประปา

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 22,000,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,200,000 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพใหคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพใหผูปวยโรคเอดส์
สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

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

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบํารุงสันนิบาต จํานวน 105,600 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาต โดยคํานวณอัตรารอย
ละ 0.00167  ของงบประมาณรายจายประจําป เทศบาลมีงบ
ประมาณรายรับจริงทั่วไปประจําปที่ผาน
มา  99,072,450.84 บาท หักเงินอุดหนุน
จํานวน  35,860,923  บาท คงเหลือยอดเงิน
คํานวณ  63,211,527.84 คิดเป็นรอยละ 0.00167 เป็นจํานวน
เงิน 105,563.26 บาท  ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู  เงินที่มีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุน 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ทต.บานใหม จํานวน 403,000 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.2561

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาทําศพ)  ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 1,252,400 บาท

      เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งไวในอัตรารอยละ 2  ของรายได
ประจําปตามงบประมาณทั่วไป  ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงิน
กู  เงินที่มีผูอุทิศใหเงินบริจาคและเงินอุดหนุน (ราย
ได  104,000,000 บาท หักเงินอุดหนุน 41,384,000 บาท คง
เหลือ 62,616,000 บาท คิดอัตรารอยละ 2 เทา
กับ  1,252320  บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น 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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