
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,685,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,570,700 บาท
งบกลาง รวม 14,570,700 บาท

งบกลาง รวม 14,570,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
มาตรา 46 มาตรา 47
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,907,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 103 ลําดับที่ 4
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,121,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 103 ลําดับที่ 5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 6

เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 860,600 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 (กบท.) คิดเป็น 860,550 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) 
- เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 165,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้
1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
(คิดเป็น 40,816.43)  จํานวน 40,900 บาท
2. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
จํานวน 120,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน
 พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
จํานวน 5,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินช่วยค่าทําศพ พนักงาน
จ้าง เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้าง
ประจํา เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,634,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,041,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 
1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
 จํานวน 12 เดือน     

วันที่พิมพ : 23/12/2564  11:28:01 หน้า : 3/61



ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหาร      
ได้แก่ นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน     

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร 
 จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน     

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
 จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน     

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้    
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล  จํานวน 1 คน    
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล  จํานวน 1 คน    
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 คน    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,417,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,619,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน        
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป     
     

งบดําเนินงาน รวม 2,330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก่ เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร    คือ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ      
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ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลหินเหล็กไฟ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัด
ทํา เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้าง ปรับปรุงโดเมน
website ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการรับรองการต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน การประชุมหรือ     เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งานอื่น ๆ ฯลฯ      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
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ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ   
บุคลากรท้องถิ่น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่   
ท้องถิ่น พ.ศ.2557   

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ประจําป 2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟวส ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก 
สบู่ แปรง แก้วน้ํา ไม้กวาด ฯลฯ      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย 
ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต ทุก
ชนิด เป็นต้น      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา พันธุพืช ปุย ฯลฯ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน 
สี แปรงทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษ
ต่อเนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในสํานักงานและสถานที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น     
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทสํานักงานที่ใช้ในงานราชการ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ พร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น      

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียโทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย
โทรเลข ค่าไปรษณีย ค่าดวงตราไปรษณียอากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย เป็นต้น     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการ     
บริการอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  
   

งบลงทุน รวม 182,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 182,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะคือ เป็นเก้าอี้บุนวม มีโช้ค ขาเหล็ก      
มีล้อเลื่อน หนังพีวีซี เป็นต้น
- เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 2 
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โตะทํางาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 7 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะคือ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ขนาด
ยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
 - เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552     
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นกล้อง DSLR
2. ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ ไม่
น้อยกว่า 30 ล้านพิกเซล
3. มีระบบแฟลชในตัว
4. สะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
5. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได้
6. มีกระเปาบรรจุกล้อง
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้ภาพที่มีความละเอียดสูงใน
งาน กิจกรรม และประสิทธิภาพในการถ่ายรูปรวดเร็วการโอน
ข้อมูลสะดวกมากยิ่งขึ้น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 3 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลัษณะตามเกณฑราคากลาง ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
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หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง ใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz 
จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
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เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 4    
 

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ดังนี้
 1. มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 1 kVA   (600 Watts)
 2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย งาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 5

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคูเมือง  งานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคูเมือง 
งานรัฐพิธีต่าง ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล
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อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
 ขององคองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 8

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอคูเมือง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาดอําเภอคูเมือง
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
 ขององคองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 134 ลําดับที่ 9

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 382,600 บาท
งบบุคลากร รวม 382,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 382,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน   
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   

งานบริหารงานคลัง รวม 3,311,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,884,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,884,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,464,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป       

งบดําเนินงาน รวม 1,309,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ      
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ค่าใช้สอย รวม 969,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 213,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ค่าคัดลอกข้อมูล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับการปฏิบัติงานในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน         
 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ           

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ    
บุคลากรท้องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่    
ท้องถิ่น พ.ศ.2557    

โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ       

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟวส ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต ทุก
ชนิด เป็นต้น      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรง
ทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     

งบลงทุน รวม 116,900 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,900 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 61,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 20,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,600
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่ํา 20,000 บีทียู
แบบแยกส่วน 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลัง
งานควรพิจํารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัวท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ํากว่ํา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ํากว่ํา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบ
ประมาณ ประจําป 2563   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก     
 ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1   
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ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน จํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะคือ เป็นตู้เหล็กเก็บของ 2 ชั้น บานเลื่อน 2 ประตู
 - เป็นไปตามราคาท้องตลาด  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง
โตะ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ดัง
นี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
แยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 2  
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 4     
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง ดังนี้
 1. มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
กว่า 1 kVA   (600 Watts)
 2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 3

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 377,400 บาท
งบบุคลากร รวม 367,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 367,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน   
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป   

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,285,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,491,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,491,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 307,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจําเทศบาล จํานวน 12 เดือน     
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 784,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป     

งบดําเนินงาน รวม 794,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ      
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ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน          

 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ             

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ    
บุคลากรท้องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่    
ท้องถิ่น พ.ศ.2557    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ       
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ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟวส ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต ทุก
ชนิด เป็นต้น      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า ถุง
มือ ผ้า หมวก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ท่อสายส่งน้ํา สายดับ
เพลิง ฯลฯ    

วัสดุจราจร จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น แผงกั้นจราจร กรวย ป้าย
เตือน กระจกโค้งมน ป้ายเตือน ฯลฯ     
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 11

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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โครงการลดอุบัติภัยทางถนน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดอุบัติภัยทาง
ถนน ตามรายละเอียดดังนี้
1. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาล
วันปใหม่          ตั้งไว้จํานวน 25,000 บาท
2. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาล
วันสงกรานต      ตั้งไว้จํานวน 25,000 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,514,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,063,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,063,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 781,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป      

งบดําเนินงาน รวม 1,063,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ      
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ค่าใช้สอย รวม 864,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 780,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน          

 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ              

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ    
บุคลากรท้องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     ใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่     ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ       
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ค่าวัสดุ รวม 172,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 32,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต ทุก
ชนิด เป็นต้น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรง
ทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตาข่าย
กีฬา ตะกร้อ นกหวีด และอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและ
นันทนาการ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     
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งบลงทุน รวม 388,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 388,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 373,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลหินเหล็กไฟ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
) ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 6

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.
(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท
.0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,439,700 บาท
งบบุคลากร รวม 561,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 561,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 561,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป      
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งบดําเนินงาน รวม 1,731,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง 
วันเด็กนักเรียน

จํานวน 334,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 65 คน คนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน 
การสอน

จํานวน 110,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 2
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณการ
เรียน

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณการเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 1,191,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย 
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หม้อ กระทะ กะละมัง ผงซัก
ฟอก สบู่ แปรง แก้วน้ํา ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถัง
แกส เตา ช้อนส้อม ฯลฯ     
ตั้งไว้จํานวน 30,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีนักเรียนจํานวน 65 คน  จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37
 บาท     ตั้งไว้จํานวน 124,600 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 (สพฐ.) จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท   
ตั้งไว้จํานวน 948,600 บาท มีดังนี้
  1) โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ        จํานวน 222 คน
  2) โรงเรียนบ้านสาวเอ้              จํานวน 136 คน
  3) โรงเรียนบ้านคูบอน              จํานวน  62 คน
  4) โรงเรียนบ้านสระปะคําถาวร    จํานวน 75 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565
) ประจําป 2565 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 2
      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรง
ทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุติดตาม
ตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการ      
บริการอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้
จ่าย เพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน      

งบลงทุน รวม 67,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,700 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กล้องโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 67,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปด (CCTV) โดยมี
คุณลักษณะ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายในสํานักงาน จํานวน 8 ตัว  ราคาตัวละ 3,000
 บาท      ตั้งไว้จํานวน 24,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความเข้มของแสง  0 LUX ได้
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ
ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
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หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP 
ได้เป็นอย่างน้อย
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

2. อุปกรณบันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง    ตั้งไว้
จํานวน 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศนวงจรปด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จํานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080
pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้
เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด
ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2
 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
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- ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศนวงจรปดผ่านระบบ
เครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8
 ช่อง    ตั้งไว้จํานวน 8,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ
สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จํานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
 ตั้งไว้จํานวน 5,700 บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน
  (1) มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อย
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กว่า 1 kVA (600 Watts) 
  (2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

5. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
 ตั้งไว้จํานวน 3,200 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและะคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

6. ตู้ Rack ขนาด 6U และระบบไฟ  จํานวน 1 ตู้
 ตั้งไว้จํานวน 4,500 บาท
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,079,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,079,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2,079,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ  อัตรามื้อละ 21
 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
ตั้งไว้จํานวน 2,079,000 บาท มีดังนี้
  1) โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ        จํานวน 222 คน
  2) โรงเรียนบ้านสาวเอ้              จํานวน 136 คน
  3) โรงเรียนบ้านคูบอน              จํานวน  62 คน
  4) โรงเรียนบ้านสระปะคําถาวร    จํานวน 75 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ประจําป 2565 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,199,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,455,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,455,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,243,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,055,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป      
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งบดําเนินงาน รวม 1,744,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ     จํานวน 5,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

 2. ค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าวัสดุ อุปกรณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 144,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครนัก
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้
จ่าย พ.ศ.2562   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ      

ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน          

 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ              

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ    
บุคลากรท้องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่    
ท้องถิ่น พ.ศ.2557    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซัก
ฟอก สบู่ แปรง แก้วน้ํา ไม้กวาด ฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต ทุก
ชนิด เป็นต้น      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น น้ํายาต่าง ๆ
 แอลกอฮอล ออกซิเจน เคมีภัณฑ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข้) ฯลฯ      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรง
ทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า        
ถุงมือ ผ้า หมวก ฯลฯ       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการดําเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ดังนี้        
1. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทูบีนัมเบอร
วัน (To Be Numer One) (ศูนยเพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี      ตั้งไว้จํานวน 120,000 บาท        
2. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค      ตั้งไว้จํานวน 50,000 บาท        
3. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 ตั้งไว้จํานวน 50,000 บาท         
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
ประจําป 2565 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 25   
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โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โครงการรณรงค
ป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุ ค่าอุปกรณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 5

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณต่าง ๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 109 ลําดับที่ 12

โครงการอบรมผู้ประกอบการในการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการ
ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0810.8/ว 407 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 2
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 449,300 บาท

งบบุคลากร รวม 449,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 449,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 407,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ ค่าจ้างเหมา อุปกรณ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ
- ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจําป 2565 หน้าที่ 106 ลําดับที่ 15
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,715,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,179,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,179,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 832,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 329,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกจ้างประจําเทศบาล จํานวน 12 เดือน     
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

งบดําเนินงาน รวม 515,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก่ เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ      

ค่าใช้สอย รวม 390,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 310,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน          

 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ             

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ    
บุคลากรท้องถิ่น    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่    
ท้องถิ่น พ.ศ.2557    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟวส ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรง
ทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการคูเมืองเกษตรอินทรีย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคูเมือง 
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอ
งคองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 1       
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และสนับสนุนกระบวนการแผน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหา เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/
ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1  

 
โครงการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย      
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่าย     
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1    
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โครงรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
ประจําป 2565 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 35     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 652,000 บาท

งบบุคลากร รวม 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน    
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    

งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลหินเหล็กไฟคัพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
หินเหล็กไฟคัพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ชุดกีฬา ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 116 ลําดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ประกาศนียบัตร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดเวทีสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า พาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561    

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบ
แทน ค่าวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ    
บุคลากรท้องถิ่น    
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย    
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่    
ท้องถิ่น พ.ศ.2557    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าจัด
สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่มและรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 3
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุ อุปกรณและรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 96 ลําดับที่ 5

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอนุรักษ
ภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่มและ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ประจําป 2565 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,600,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,894,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,894,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,012,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลตําแหน่ง
นักบริหาร จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

งบดําเนินงาน รวม 1,606,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ

วันที่พิมพ : 23/12/2564  11:28:02 หน้า : 57/61



ค่าใช้สอย รวม 614,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทํา
เอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน          

 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ          

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมของ   
บุคลากรท้องถิ่น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่   
ท้องถิ่น พ.ศ.2557   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ      
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ค่าวัสดุ รวม 962,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น ลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ฯลฯ       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟวส ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 437,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย
ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน อะไหล่รถยนต รถจักรยานยนต ทุก
ชนิด เป็นต้น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา พันธุพืช ปุย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรง
ทาสี กระดาษ โปสเตอร ฯลฯ      
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า 
ถุงมือ ผ้า หมวก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพ อุปกรณ
คอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษ
ต่อเนื่อง แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส เป็นต้น     

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถลากจูง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถลากจูง จํานวน 1 คัน 
โดยมีลักษณะดังนี้
รถ 4 ล้อ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 4.50
 เมตร มีโครงสร้างเหล็ก  
 - เป็นไปตามราคาตามท้องตลาด  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552        
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1   
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งานก่อสร้าง รวม 441,300 บาท
งบลงทุน รวม 441,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 441,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมโดมอเนกประสงค
เทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมโดมอเนกประสงคเทศบาลตําบล
หินเหล็กไฟ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 7 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและดําเนินการโครงการธนาคาร
น้ําใต้ดิน พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟ
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหินเหล็กไฟกําหนด)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 2 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 14,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ
) 0405.2/ว 110 ลว. 5 มี.ค. 2561   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่ มท. 0808.2/ว 1837 ลว. 11 ก.ย. 2560   
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