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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดจิก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดจิก จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลกุดจิกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลกุดจิก จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี 
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,293,865.08 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 12,987,591.08 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,980,414.85 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ รวม 0.00 
บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 950,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,403,311.33 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 409,596.84 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,045,091.01 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 516,277.65 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 58,708.29 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,412,183.11 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 15,961,454.43 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,977,168.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,469,513.99 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 6,628,796.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,628,169.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,096,188.99 บาท

งบลงทุน จํานวน 434,360.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 682,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,901,912.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,969,600.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง จํานวน 3,182,234.45 บาท

รายจายจริง จํานวน 2,652,307.44 บาท

กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 2,365,907.30 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,306,457.07 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 3,554,311.11 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 409,596.84 1,340,000.00 1,350,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,045,091.01 950,500.00 968,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 516,277.65 550,000.00 600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 58,708.29 61,500.00 51,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,029,673.79 2,902,000.00 2,969,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,412,183.11 21,098,000.00 20,831,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,412,183.11 21,098,000.00 20,831,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 15,961,454.43 16,000,000.00 16,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,961,454.43 16,000,000.00 16,200,000.00

รวม 36,403,311.33 40,000,000.00 40,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,628,796.00 8,032,829.00 8,185,150.00

งบบุคลากร 12,628,169.00 15,534,490.00 14,991,940.00

งบดําเนินงาน 9,096,188.99 13,617,981.00 14,172,810.00

งบลงทุน 434,360.00 1,961,900.00 1,906,500.00

งบเงินอุดหนุน 682,000.00 852,800.00 743,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,469,513.99 40,000,000.00 40,000,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,268,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,205,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,755,690

แผนงานสาธารณสุข 3,543,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 939,680

แผนงานเคหะและชุมชน 1,133,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 243,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 955,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,743,180

แผนงานการเกษตร 28,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,185,150

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,185,150 8,185,150
    งบกลาง 8,185,150 8,185,150

หน้า : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,908,500 435,720 1,895,560 462,240 8,702,020
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,622,480 0 0 0 2,622,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,286,020 435,720 1,895,560 462,240 6,079,540

งบดําเนินงาน 3,169,000 65,000 1,038,000 98,000 4,370,000
    ค่าตอบแทน 360,000 65,000 163,000 72,000 660,000

    ค่าใช้สอย 1,855,000 0 560,000 25,000 2,440,000

    ค่าวัสดุ 281,000 0 315,000 1,000 597,000

    ค่าสาธารณูปโภค 673,000 0 0 0 673,000

งบลงทุน 157,000 0 35,000 4,000 196,000
    ค่าครุภัณฑ์ 157,000 0 35,000 4,000 196,000

รวม 9,234,500 500,720 2,968,560 564,240 13,268,020

หน้า : 2/9

-9 -



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,011,960 0 0 1,011,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,011,960 0 0 1,011,960

งบดําเนินงาน 507,000 260,000 35,000 802,000
    ค่าตอบแทน 20,000 45,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 212,000 215,000 35,000 462,000

    ค่าวัสดุ 275,000 0 0 275,000

งบลงทุน 392,000 0 0 392,000
    ค่าครุภัณฑ์ 392,000 0 0 392,000

รวม 1,910,960 260,000 35,000 2,205,960

หน้า : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 732,120 1,507,360 2,239,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 732,120 1,507,360 2,239,480

งบดําเนินงาน 1,655,700 1,196,910 2,852,610
    ค่าตอบแทน 143,000 30,000 173,000

    ค่าใช้สอย 680,000 1,166,910 1,846,910

    ค่าวัสดุ 710,700 0 710,700

    ค่าสาธารณูปโภค 122,000 0 122,000

งบเงินอุดหนุน 663,600 0 663,600
    เงินอุดหนุน 663,600 0 663,600

รวม 3,051,420 2,704,270 5,755,690

หน้า : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 961,320 0 961,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 961,320 0 961,320

งบดําเนินงาน 2,317,000 163,000 2,480,000
    ค่าตอบแทน 221,000 0 221,000

    ค่าใช้สอย 1,618,000 163,000 1,781,000

    ค่าวัสดุ 350,000 0 350,000

    ค่าสาธารณูปโภค 128,000 0 128,000

งบลงทุน 22,000 0 22,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

รวม 3,300,320 243,000 3,543,320

หน้า : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 863,480 863,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 863,480 863,480

งบดําเนินงาน 76,200 76,200
    ค่าตอบแทน 59,000 59,000

    ค่าใช้สอย 17,200 17,200

รวม 939,680 939,680
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 655,000 478,000 1,133,000
    ค่าใช้สอย 500,000 278,000 778,000

    ค่าวัสดุ 155,000 200,000 355,000

รวม 655,000 478,000 1,133,000

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 243,000 243,000
    ค่าใช้สอย 243,000 243,000

รวม 243,000 243,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 410,000 445,000 100,000 955,000
    ค่าใช้สอย 360,000 445,000 100,000 905,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 0 50,000

รวม 410,000 445,000 100,000 955,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,213,680 0 1,213,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,213,680 0 1,213,680

งบดําเนินงาน 833,000 400,000 1,233,000
    ค่าตอบแทน 157,000 0 157,000

    ค่าใช้สอย 330,000 400,000 730,000

    ค่าวัสดุ 315,000 0 315,000

    ค่าสาธารณูปโภค 31,000 0 31,000

งบลงทุน 506,500 790,000 1,296,500
    ค่าครุภัณฑ์ 506,500 0 506,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 790,000 790,000

รวม 2,553,180 1,190,000 3,743,180

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 28,000 28,000
    ค่าใช้สอย 28,000 28,000

รวม 28,000 28,000

หน้า : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,268,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,205,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,755,690

แผนงานสาธารณสุข 3,543,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 939,680

แผนงานเคหะและชุมชน 1,133,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 243,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 955,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,743,180

แผนงานการเกษตร 28,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,185,150

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกุดจิก และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,640,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,640,000 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
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งบ ยอดรวม
งบกลาง 10,610

งบบุคลากร 1,051,390

งบดําเนินงาน 2,578,000

รวมรายจ่าย 3,640,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิกปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิกมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ)

ตําแหนง นายอําเภอสูงเนิน ปฏิบัติราชการแทน         
ผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 3,544.12 8,486.20 20,000.00 150.00 % 50,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 58,080.30 98,774.64 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ภาษีป้าย 24,495.00 302,336.00 400,000.00 -12.50 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 86,119.42 409,596.84 1,340,000.00 1,350,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 127,860.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย -3,260.00 124,050.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,090.00 830.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,157.02 24,238.31 20,000.00 50.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 109.70 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 103,220.00 107,000.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 720.00 530.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 2,120.00 2,120.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  16:59:43 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 63,331.00 3,000.00 566.67 % 20,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 306,644.00 716,382.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 4,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

27,000.00 0.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,000.00 0.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 9,000.00 3,000.00 15,000.00 -20.00 % 12,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,040.00 2,950.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 100.00 40.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 510.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 587,691.02 1,045,091.01 950,500.00 968,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 293,990.00 289,300.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ดอกเบี้ย 156,195.19 226,977.65 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 450,185.19 516,277.65 550,000.00 600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 13.50 1.98 500.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 17,100.00 39,000.00 60,000.00 -50.00 % 30,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 30.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  16:59:43 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 932.92 19,676.31 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 18,046.42 58,708.29 61,500.00 51,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 439,046.12 457,165.27 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,912,423.87 13,830,776.05 15,350,000.00 -1.30 % 15,150,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,152,829.84 1,281,381.71 1,550,000.00 -3.23 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 66,735.62 67,894.30 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,012,892.39 2,129,568.52 2,503,000.00 -0.12 % 2,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 31,773.23 32,256.22 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 17,874.47 11,748.94 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

755,370.00 598,841.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ภาษียาสูบ 1,202.80 2,551.10 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,390,148.34 18,412,183.11 21,098,000.00 20,831,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 14,913,962.00 15,961,454.43 16,000,000.00 1.25 % 16,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 14,913,962.00 15,961,454.43 16,000,000.00 16,200,000.00
รวมทุกหมวด 34,446,152.39 36,403,311.33 40,000,000.00 40,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  16:59:43 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,350,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
เก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
เก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ภาษีป้าย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 968,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากมีการก่อ
สร้างอาคาร บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00:08 หน้า : 1/4
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
เก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มมากขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการเพิ่มใหม่ เนื่องจากปงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้น

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขอ
อนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงเพิ่มมากขึ้น

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเพิ่มใหม่ เนื่องจากปงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
เก็บดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 51,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 1,000 บาท

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 30,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,831,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,150,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเพิ่มใหม่ เนื่องจากปงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 16,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,200,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 105,534 73,763 130,000 30.77 % 170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,000 0 % 7,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 500,000 500,000 1,000,000 0 % 1,000,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,660,200 3,836,200 4,133,600 2.21 % 4,224,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 795,200 782,800 960,000 -9.75 % 866,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจ่าย 475,836.64 354,429 600,000 17.25 % 703,478

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 719,985 -0.84 % 713,970

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 285,200 0.76 % 287,364

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

- ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร 0 0 1,000 0 % 1,000

- เงินจัดเก็บค่าบริการในการบําบัดน้ําเสีย
คืนกองทุนสิ่งแวดล้อม

0 0 10,000 0 % 10,000

- เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

36,281.51 35,498 32,705 4.38 % 34,138

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,200 4,858 0 0 % 0

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 142,000 140,000 140,000 0 % 140,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

496,000 732,000 0 0 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 9,180 9,180 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 971,433 154,068 0 0 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมงบกลาง 7,202,865.15 6,628,796 8,046,490 8,185,150
รวมงบกลาง 7,202,865.15 6,628,796 8,046,490 8,185,150
รวมงบกลาง 7,202,865.15 6,628,796 8,046,490 8,185,150

รวมแผนงานงบกลาง 7,202,865.15 6,628,796 8,046,490 8,185,150
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

695,520 550,841 695,520 0 % 695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 94,128 120,000 0 % 120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 94,128 120,000 0 % 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 147,970 198,720 0 % 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,247,067 1,490,400 -0.14 % 1,488,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,134,134 2,624,640 2,622,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,867,148 2,224,210 2,345,100 -12.39 % 2,054,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

86,675 101,030 96,780 -12.52 % 84,660

เงินประจําตําแหน่ง 123,000 144,000 172,339 7.93 % 186,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 950,860 866,400 901,200 3.95 % 936,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,970 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,055,653 3,359,640 3,539,419 3,286,020
รวมงบบุคลากร 5,680,293 5,493,774 6,164,059 5,908,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,600 172,672 50,000 0 % 50,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 4,000 0 % 4,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 217,000 289,000 306,000 -19.61 % 246,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 -10 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 261,445 492,372 425,000 360,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 979,300 1,023,322 1,100,000 18.18 % 1,300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 36,125 16,620 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตาม
คําสั่งของทางราชการ 

127,696.23 42,704.8 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 80,000 0 % 80,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญ

2,800 2,800 5,000 0 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 25 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 138,116.35 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้
การดําเนินงานโครงการโคราชจีโอพาร์ค

148,920 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณฯ

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 
ประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วง
ปิดเรียนภาคฤดูร้อน

30,000 0 0 0 % 0

โครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการทําบุญตักบาตร และงานพิธีทาง
ศาสนา ในวันสําคัญ (ผ่านการประชาคม
ชุมชน)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่

30,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมชุมชนในเขต
เทศบาล

450 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน  เจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลกุดจิก รวมถึง กํานัน  ผู้ใหญ่
บ้าน ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
อาสาสมัคร ตัวแทนกลุ่ม องค์การต่างๆ  
และประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลกุดจิก

75,985 76,160 140,000 0 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเสริมสร้างความ จงรักภักดีต่อ
สถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้าง รอยยิ้ม
ให้ประชาชน

0 149,155 0 0 % 0

โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสํานึกปองกันการ
ทุจริต

0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 54,870.4 85,581.58 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 1,486,146.63 1,534,459.73 1,615,000 1,855,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 96,203.9 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 28,541.5 17,279.5 180,000 -72.22 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 72,500 49,980 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 8,624.2 105,230.22 105,000 -80.95 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 39,540 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,572.65 67,666.61 75,000 28 % 96,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 14,771 1.55 % 15,000

วัสดุการเกษตร 2,675 9,975 40,000 -75 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,860 7,786.05 75,000 -73.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,480 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 355,997.25 257,917.38 559,771 281,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 388,624.39 365,986.1 450,000 0 % 450,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 7/51
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 19,857.5 37,735 45,000 0 % 45,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 41,532.93 35,566.27 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 52,754.6 21,385 25,000 0 % 25,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 78,458.82 97,697.2 95,000 13.68 % 108,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 581,228.24 558,369.57 660,000 673,000
รวมงบดําเนินงาน 2,684,817.12 2,843,118.68 3,259,771 3,169,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 100 % 14,500

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 7,600 150 % 19,000

เครื่องปรับอากาศ 30000 BTU แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ lnverter)

48,000 0 0 0 % 0

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 0 100 % 14,500

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 37,000

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 12,000 -100 % 0

โพเดียมไม้ 0 0 44,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 8/51
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 23,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมสแกนใบหน้า 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,990 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 0 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

9,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Print)

0 4,290 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 11,600 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,900 56,180 147,200 157,000
รวมงบลงทุน 78,900 56,180 147,200 157,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,444,010.12 8,393,072.68 9,571,030 9,234,500

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 9/51
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 435,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 435,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 435,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 500,720
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 854,720 1,049,470 1,404,980 -0.6 % 1,396,560

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 10/51

- 35 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

11,033 15,050 11,000 -72.73 % 3,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 314,400 381,120 412,000 0 % 412,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,234,153 1,511,640 1,911,980 1,895,560
รวมงบบุคลากร 1,234,153 1,511,640 1,911,980 1,895,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 35,000 0 % 35,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,720 3,900 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 101,100 114,000 114,000 0 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 112,820 119,900 163,000 163,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 127,908 50,478 151,500 32.01 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 11/51
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคําสั่ง
ของทางราชการ

31,172 41,422 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 150 % 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 25 % 50,000

โครงการ Korat Smart City  สังคมไร้เงิน
สด (Cashless  Society) เทศบาลตําบลกุด
จิก ก้าวไกลสู่ สังคมไร้เงินสด  (Cashless 
Society)  ความสะดวกยุค new nolmal

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับชุมชนภายใต้นวัตกรรม ที่นํา
ไปสู่การจ้างแรงงาน หรือก่อให้เกิดการ
ซื้อ/จ้างสินค้าและบริการภายในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

32,544 2,961 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการ
พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 12/51
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีปาย ให้แก่ผู้ที่อยู่
ในข่ายที่ต้องชําระภาษีในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลกุดจิก

0 0 50,000 20 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 35,685.6 36,267 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 227,309.6 131,128 491,500 560,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,011.9 140,007 200,000 -25 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,700 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,665.48 39,233.52 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,900 147,645 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 139,277.38 326,885.52 365,000 315,000
รวมงบดําเนินงาน 479,406.98 577,913.52 1,019,500 1,038,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 100 % 5,000

เก้าอี้สํานักงาน 0 3,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสานแบบบานเลื่อน 0 0 0 100 % 30,000

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 0 13,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 13/51
- 38 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะทํางาน 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน  2  เครื่อง

0 33,980 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 0 0 20,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

9,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,000 57,980 35,000 35,000
รวมงบลงทุน 9,000 57,980 35,000 35,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,722,559.98 2,147,533.52 2,966,480 2,968,560
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 184,300 150.81 % 462,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 184,300 462,240
รวมงบบุคลากร 0 0 184,300 462,240
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 140 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 72,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 3,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 -20 % 8,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 -10 % 9,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 98,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 15/51
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 4,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 234,300 564,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,166,570.1 10,540,606.2 12,771,810 13,268,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 283,140 299,520 324,360 5.18 % 341,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 597,720 617,385 638,040 3.25 % 658,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,620 12,135 15,000 -20 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 894,480 929,040 977,400 1,011,960
รวมงบบุคลากร 894,480 929,040 977,400 1,011,960
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,900 42,240 15,000 0 % 15,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 18,900 42,240 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 46,832.04 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 4,200 0 % 4,200

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,800 0 % 7,800

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

67,986.6 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ปองกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน

50,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,426.03 69,841.4 80,000 100 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 159,412.63 116,673.44 132,000 212,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 17/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 5,018.3 14,487.8 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,550 11,000 90,000 0 % 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,069.75 54,406.46 80,000 0 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,050 14,990 15,000 0 % 15,000

วัสดุการเกษตร 6,391 9,310 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 14,800 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 126,879.05 104,194.26 285,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 305,191.68 263,107.7 437,000 507,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
และงานอื่นๆ

0 0 0 100 % 242,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

15,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 18/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก 

0 0 498,900 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 698,900 392,000
รวมงบลงทุน 15,000 0 698,900 392,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,214,671.68 1,192,147.7 2,113,300 1,910,960
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 45,000 0 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการตรวจสอบระบบ ไฟฟาปองกัน
อัคคีภัยใน เขตเทศบาลตําบลกุดจิก

0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการตั้งจุดบริการช่วง เทศกาลต่างๆ 0 1,421 0 0 % 0

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปองกันและแก้ไข
ปญหา ยาเสพติด  (เสนอผ่านประชาคม
ชุมชน)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการฝึกอบรมซ้อม แผนปองกันระงับ
อัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครปองกันภัย
ฝ่าย พลเรือน

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 1,421 215,000 215,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,421 260,000 260,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 1,421 260,000 260,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัย "รู้ระเบียบจราจร" 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลต่างๆ 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,000 35,000

รวมงานจราจร 0 0 35,000 35,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,214,671.68 1,193,568.7 2,408,300 2,205,960

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 332,543 731,048 647,710 -14.76 % 552,120

เงินประจําตําแหน่ง 0 17,951 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 21/51
- 46 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 452,543 868,999 827,710 732,120
รวมงบบุคลากร 452,543 868,999 827,710 732,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 66.67 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 32,000 103,000 78,000 38.46 % 108,000

รวมค่าตอบแทน 32,000 103,000 111,000 143,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 423,840 467,314 560,000 0 % 560,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคําสั่งของ
ทางราชการ

0 7,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1,856 13,104 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 35,080 25,820 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 460,776 514,038 680,000 680,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,716 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 3,300 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 653,500 -4.71 % 622,700

วัสดุก่อสร้าง 0 1,926 15,000 0 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,234.72 7,311.44 19,000 -47.37 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 7,950.72 12,537.44 750,500 710,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา 72,489.1 43,794.87 80,000 12.5 % 90,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 10,972 9,440.5 18,000 0 % 18,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 8,206.9 9,000 0 % 9,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 91,036.7 61,442.27 112,000 122,000
รวมงบดําเนินงาน 591,763.42 691,017.71 1,653,500 1,655,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 0 6,000 0 0 % 0

ชั้นวางทีวี 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
SmartTV

0 83,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 21,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  
(Ink Tank Printer)

0 4,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 115,200 12,000 0
รวมงบลงทุน 0 115,200 12,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)

0 0 772,800 -14.13 % 663,600

รวมเงินอุดหนุน 0 0 772,800 663,600
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 772,800 663,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,044,306.42 1,675,216.71 3,266,010 3,051,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 628,370 975,426 1,050,660 0 % 1,050,660

เงินวิทยฐานะ 59,500 84,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 300,840 308,640 318,700 0 % 318,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,000,710 1,380,066 1,507,360 1,507,360
รวมงบบุคลากร 1,000,710 1,380,066 1,507,360 1,507,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเกษตรน้อยตาม รอยพ่อหลวง 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ของเด็ก
และ เยาวชน

0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ปลอดภัย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 1,028,910 6.61 % 1,096,910

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)

253,010 207,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

28,980 116,550 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

575,320 592,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 857,310 915,950 1,118,910 1,166,910
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,904 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 27,885 37,160 0 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 470,514.18 470,881.26 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 19,357.37 3,595 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,050 0 0 0 % 0

วัสดุการศึกษา 0 16,200 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 609,710.55 527,836.26 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,467,020.55 1,443,786.26 1,148,910 1,196,910
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนจตุรคามสามัคคีและ
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดจิก (รัชชุศิริ
อนุกูล) 

712,200 682,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 712,200 682,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 712,200 682,000 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,179,930.55 3,505,852.26 2,656,270 2,704,270
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการเกษตรน้อยตามรอยพ่อหลวง 8,960 10,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 137,000 0 0 0 % 0

โครงการว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ปลอดภัย 7,740 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 153,700 10,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 153,700 10,000 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 153,700 10,000 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 4,377,936.97 5,191,068.97 5,922,280 5,755,690

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 28/51
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 53,000 386,700 133.08 % 901,320

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 24,500 144.9 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 248,100 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 231,060 301,100 411,200 961,320
รวมงบบุคลากร 231,060 301,100 411,200 961,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 138,000 0 % 138,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,040 0 18,000 0 % 18,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 8,040 0 221,000 221,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 29/51
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 941,507.5 981,151 1,200,000 25 % 1,500,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคําสั่งของ
ทางราชการ

3,766 3,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,200 0 % 10,200

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,800 0 % 7,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,600 15,320 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 958,873.5 1,000,371 1,318,000 1,618,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14,899.75 7,527.45 18,000 0 % 18,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,996 6,933.6 18,000 0 % 18,000

วัสดุก่อสร้าง 20,180.31 8,137.35 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 18,000 0 % 18,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,195.9 3,077.25 11,000 227.27 % 36,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000 25,050 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 6,131.1 20,000 125 % 45,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 30/51
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,311 5,392.8 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 75,582.96 62,249.55 290,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 74,893.35 84,437.07 120,000 0 % 120,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,270 6,873 8,000 0 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 77,163.35 91,310.07 128,000 128,000
รวมงบดําเนินงาน 1,119,659.81 1,153,930.62 1,957,000 2,317,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 18,992.5 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 31/51
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ครุภัณฑ์อื่น

กังหันน้ําเติมอากาศโซล่าเซลล์ 0 0 75,000 -100 % 0

เครื่องเติมอากาศใต้น้ํา 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,292.5 0 155,000 22,000
รวมงบลงทุน 23,292.5 0 155,000 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,374,012.31 1,455,030.62 2,523,200 3,300,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการตลาดสดน่าซื้อรักษ์สิ่งแวดล้อม 0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการทําความสะอาดท่อและร่องระบาย
น้ํา

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
ถนน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

0 0 18,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 32/51
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โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟืนฟูสุขภาพสุข
ใจใกล้บ้าน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการปองกัน โรคไข้เลือดออก 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 29,900 29,900 0 0 % 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดต่อ 133,820 0 50,000 0 % 50,000

โครงการรักษ์น้ําลําตะคอง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการลดภาวะโลกร้อน 0 0 18,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 35,000 14.29 % 40,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 163,720 29,900 265,000 163,000
รวมงบดําเนินงาน 163,720 29,900 265,000 163,000
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- 58 -



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดทํา
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 163,720 29,900 345,000 243,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,537,732.31 1,484,930.62 2,868,200 3,543,320

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 768,780 811,680 960,630 -35.27 % 621,800

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 161,040 167,520 174,240 4.27 % 181,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 989,820 1,039,200 1,194,870 863,480
รวมงบบุคลากร 989,820 1,039,200 1,194,870 863,480
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 4,500 0 % 4,500

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,500 0 % 4,500

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 14,900 24,100 59,000 59,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 9,000 0 % 9,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคําสั่ง
ของทางราชการ

0 0 8,200 0 % 8,200

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,800 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,150 0 18,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,150 0 43,000 17,200
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,463 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 3,500 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 2,000 18,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 750 0 4,500 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,220 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 38,433 2,000 41,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 2,847.39 1,561.44 9,000 -100 % 0

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 4,500 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,847.39 1,561.44 13,500 0
รวมงบดําเนินงาน 59,330.39 27,661.44 156,500 76,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 0 4,300 0
รวมงบลงทุน 700 0 4,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,049,850.39 1,066,861.44 1,355,670 939,680
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,049,850.39 1,066,861.44 1,355,670 939,680

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 653,400 524,700 645,000 -22.48 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 653,400 524,700 645,000 500,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 48,852.3 66,194.45 111,000 0.9 % 112,000

วัสดุการเกษตร 2,996 5,146.7 50,000 -20 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 37/51
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 6,000 -50 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 51,848.3 71,341.15 167,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 705,248.3 596,041.15 812,000 655,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 705,248.3 596,041.15 812,000 655,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการทําความสะอาด และปรับภูมิทัศน์
ข้างถนน (เสนอผ่านประชาคมชุมชน)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการทําความสะอาดท่อและร่องระบาย
น้ํา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการบริหารจัดการ ขยะโดยการมีส่วน
ร่วม ของประชาชน (เสนอผ่านประชาคม
ชุมชน)

0 0 0 100 % 18,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 115,700 185,830 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 115,700 185,830 100,000 278,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 117,322.08 150,231.8 190,000 5.26 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 117,322.08 150,231.8 190,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 233,022.08 336,061.8 290,000 478,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 180,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 180,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 233,022.08 336,061.8 470,000 478,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 938,270.38 932,102.95 1,282,000 1,133,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคําสั่ง
ของทางราชการ

2,460 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชนใน
เขตเทศบาล

134,600 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 2,850 1,900 18,000 0 % 18,000

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 
ชุมชน

8,250 5,650 13,500 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลตําบลกุดจิก

18,248 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดู
งาน

0 80,100 100,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและ
เยาวชน

0 0 45,000 0 % 45,000

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนา
อาชีพประชาชน 

0 202,124.96 0 0 % 0

โครงการส่งแสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 180,000 0 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 166,408 289,774.96 376,500 243,000
รวมงบดําเนินงาน 166,408 289,774.96 376,500 243,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 166,408 289,774.96 376,500 243,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 166,408 289,774.96 376,500 243,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
เทศบาลตําบลกุดจิก

160,230 160,374 150,000 0 % 150,000

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ
เยาวชนและประชาชน

450,513 26,058 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลกุดจิก (เสนอโดยคณะ
กรรมการ บริหารศูนย์)

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ (เสนอโดย 4 
ชุมชน)

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 610,743 186,432 360,000 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 7,900 20,680 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 7,900 20,680 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 618,643 207,112 410,000 410,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 618,643 207,112 410,000 410,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,820 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีฉลอง       ศาล
เจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลกุดจิก

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 64,625 49,200 50,000 0 % 50,000

โครงการศูนย์เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาท้องถิ่น 

19,600 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนขีดความสามารถในการ
ฝึกอบรม  แข่งขัน  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้
เทคโนโลยี การเกษตร  ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 115,045 49,200 445,000 445,000
รวมงบดําเนินงาน 115,045 49,200 445,000 445,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 115,045 49,200 445,000 445,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน  สาย
วัฒนธรรม

0 0 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,000 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 200,000 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 733,688 256,312 1,055,000 955,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 666,580 939,643 940,730 9.46 % 1,029,680

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 2,095 10,000 -60 % 4,000

เงินประจําตําแหน่ง 32,000 42,612 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 818,580 1,104,350 1,130,730 1,213,680
รวมงบบุคลากร 818,580 1,104,350 1,130,730 1,213,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48,900 46,800 190,270 -36.93 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -60 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 41,500 96,000 -68.75 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 120,900 88,300 301,270 157,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,644 10,940 448,650 -73.25 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามคําสั่ง
ของทางราชการ

1,840 9,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 -90 % 2,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -60 % 8,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 57,200.7 132,265.52 225,000 -11.11 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 61,684.7 153,105.52 713,650 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,679 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 53,542.8 160,571.63 170,000 -17.65 % 140,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 3,739.65 17,000 -82.35 % 3,000

วัสดุก่อสร้าง 128,433.11 158,079.31 170,000 -41.18 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 144.45 6,741 36,000 -27.78 % 26,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,603.4 5,605.04 50,000 -8 % 46,000

วัสดุจราจร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 196,402.76 334,736.63 453,000 315,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา 0 0 27,000 -3.7 % 26,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 0 9,000 -44.44 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 36,000 31,000
รวมงบดําเนินงาน 378,987.46 576,142.15 1,503,920 833,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 30,000 บีทียู  
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)

48,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 21,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

โคมไฟถนน LED Streetlight ขนาด 50 
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

0 0 204,000 137.5 % 484,500

ชุดโคมไฟฟาแสงสว่าง LED 50 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์

0 205,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 28,500 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,000 205,000 288,500 506,500
รวมงบลงทุน 48,000 205,000 288,500 506,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,245,567.46 1,885,492.15 2,923,150 2,553,180
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 400,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล  10 ซอย 1 (บ้านนางพัชริ
นทร์ สิงห์ทอง) หมู่ที่ 1 ตําบลกุดจิก

0 0 60,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเทศบาล 9 ซอย 2 (บ้านนางละม่อม 
จํารัสประเสริฐ) หมู่ที่ 2 ตําบลกุดจิก

0 0 39,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเจริญพร 5 (บ้านนายสุรศักดิ์  คูหา) หมู่
ที่ 4 ตําบลนากลาง (เสนอผ่านประชาคม
ชุมชน)

0 0 0 100 % 240,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  ถนน
เทศบาล 6  ฝงขวา หมู่ที่ 2  ตําบลกุดจิก

0 0 472,900 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ถนน
เทศบาล 19 ซอย 1 ฝงขวา หมู่ ที่ 4 ตําบล
นากลาง

0 0 368,700 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล 18 (ข้างเทศบาลตําบลกุดจิก)

299,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนเทศบาล 
18

199,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลกุดจิก

0 0 0 100 % 500,000

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 498,000 0 990,600 790,000
รวมงบลงทุน 498,000 0 990,600 790,000

รวมงานก่อสร้าง 498,000 0 990,600 1,190,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,743,567.46 1,885,492.15 3,913,750 3,743,180

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 50/51
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการรักษ์น้ําลําตะคอง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการลดภาวะโลกร้อน 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 28,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 28,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 28,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 28,000

รวมทุกแผนงาน 29,131,560.44 29,469,513.99 40,000,000 40,000,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:00 หน้า : 51/51
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170,000 170,000

7,000 7,000

1,000,000 1,000,000

4,224,800 4,224,800

866,400 866,400

12,000 12,000

703,478 703,478

713,970 713,970

10,000 10,000

287,364 287,364

1,000 1,000

10,000 10,000

34,138 34,138

140,000 140,000

5,000 5,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/

พนักงาน

เงินค่าจัดเก็บบริการในการ

บ าบัดน  าเสียคืนกองทุน

ส่ิงแวดล้อม

เงินสมทบกองทุน สปสช.

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

บ านาญ (ช.ค.บ.)
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

 (ก.บ.ท.)

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินส ำรองจ่ำย

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี ยยังชีพความพิการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสนับสนุนงบประมาณ

รายจ่ายกิจการประปา

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย

วันท่ีพิมพ์ : 3/8/2565  15:59:04

แผนงานงบกลาง
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร

- เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

695,520 695,520

120,000 120,000

120,000 120,000

198,720 198,720

1,488,240 1,488,240

4,349,040 341,160 1,602,780 901,320 621,800 1,029,680 8,845,780

87,660 4,000 91,660

246,000 60,000 60,000 60,000 60,000 486,000

1,348,840 658,800 426,700 181,680 108,000 2,724,020

48,000 12,000 24,000 12,000 96,000

126,000 126,000

85,000 60,000 60,000 138,000 4,500 120,000 467,500

4,000 4,000

25,000 5,000 5,000 18,000 4,500 2,000 59,500

492,000 108,000 60,000 30,000 690,000

0

54,000 5,000 50,000 5,000 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน

เงินวิทยฐานะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าเบี ยประชุม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ

 หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินงบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

1,503,000 40,000 560,000 1,500,000 9,000 500,000 520,000 4,632,000

40,000 10,000 50,000

0

138,000 4,200 20,000 10,200 8200 2000 182,600

5,000 5,000

109,000 7,800 30,000 7,800 8,000 162,600

50,000 50,000

30,000 30,000

15,000 15,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณฯ
โครงการจัดงานเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าสุทิดาฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

โครงการ Korat Smart City 

 สังคมไร้เงินสด (Cashless  

Society) เทศบาลต าบลกุดจิก

 ก้าวไกลสู่ สังคมไร้เงินสด  

(Cashless Society)  ความ

สะดวกยุค new nolmal

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

ส าหรับพิธีการวันส าคัญ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง

และพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

20,000 20,000

100,000 100,000

20,000 20,000

20,000 20,000

30,000 30,000

5,000 5,000

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงาน  เจ้าหน้าท่ี

เทศบาลต าบลกุดจิก รวมถึง 

ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน

 คณะกรรมการหมู่บ้าน 

อาสาสมัคร ตัวแทนกลุ่ม 

องค์การต่างๆ  และประชาชน

ท่ัวไป

โครงการท าบุญตักบาตร และ

งานพิธีทางศาสนา ในวัน

ส าคัญ (ผ่านการประชาคม

ชุมชน)
โครงการประชุมประชาคม

ชุมชนในเขตเทศบาล

โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ

ศึกษาวิจัย ประเมินผลความ

พึงพอใจในการให้บริการ

ประชาชน
โครงการจิตอาสาเราท าความ

ดีด้วยหัวใจ

โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

140,000 140,000

10,000 10,000

60,000 60,000

125,000 160,000 60,000 100,000 200,000 200,000 845,000

20,000 20,000

30,000 30,000

15,000 15,000

30,000 30,000

100,000 100,000

โครงการประชารัฐร่วมใจ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยา

เสพติด  (เสนอผ่านประชาคม

ชุมชน)
โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการตรวจสอบระบบ 

ไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัยใน เขต

เทศบาลต าบลกุดจิก
โครงการตั งจุดบริการช่วง

เทศกาลต่างๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
โครงการขับข่ีปลอดภัย "รู้

ระเบียบจราจร"

โครงการให้ความรู้ปลูก

จิตส านึกป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง และภาษีป้าย ให้แก่ผู้ท่ี

อยู่ในข่ายท่ีต้องช าระภาษีใน

เขตพื นท่ีเทศบาลต าบลกุดจิก

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้างเทศบาลต าบลกุดจิก

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

15,000 15,000

40,000 40,000

10,000 10,000

60,000 60,000

1,096,910 1,096,910

8,000 8,000

50,000 50,000

15,000 15,000

50,000 50,000

40,000 40,000

10,000 10,000

50,000 50,000

โครงการท าความสะอาด และ

ปรับภูมิทัศน์ข้างถนน (เสนอ

ผ่านประชาคมชุมชน)
โครงการท าความสะอาดท่อ

และร่องระบายน  า

โครงการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการบริหารจัดการศูนย์

ฟ้ืนฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน
โครงการป้องกัน โรค

ไข้เลือดออก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา

โครงการตลาดสดน่าซื อรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

โครงการเกษตรน้อยตาม รอย

พ่อหลวง
โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ การ

เรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน

โครงการฝึกอบรมซ้อม แผน

ป้องกันระงับอัคคีภัย และ

โครงการฝึกอบรมอาสา สมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

18,000 18,000

18,000

45,000

180,000

150,000

50,000

100,000

5,000

10,000

200,000

50,000

10,000

โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์
50,000

โครงการเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล

กุดจิก

10,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬาสี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลกุดจิก (เสนอโดย

คณะกรรมการ บริหารศูนย์)

10,000

โครงการจัดงานประเพณีฉลอง

 ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก
200,000

โครงการจัดกิจกรรม

นันทนาการส าหรับเยาวชน
100,000

โครงการจัดกิจกรรมวันวิ

สาขบูชา
5,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน

และประชาชนเทศบาลต าบล
150,000

โครงการงานประเพณีแห่

เทียนพรรษา
50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ประชาชนและเยาวชน
45,000

โครงการส่งแสริมสนับสนุน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
180,000

โครงการบริหารจัดการ ขยะ

โดยการมีส่วนร่วม ของ

ประชาชน (เสนอผ่าน

ประชาคมชุมชน)

โครงการเทศบาลพบประชาชน 18,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

100,000

30,000

50,000

100,000

50,000

10,000 10,000

18,000 18,000

150,000 150,000

50,000 5,000 15,000 18,000 140,000 228,000

50,000 622,700 18,000 3,000 693,700

20,000 10,000 15,000 30,000 100,000 175,000

30,000 90,000 5,000 18,000 26,000 169,000

146,000 80,000 10,000 36,000 312,000 46,000 630,000

15,000 15,000 10,000 150,000 190,000

10,000 10,000 15,000 45,000 40,000 120,000

26,000 10,000 8,000 5,000 49,000

100,000 100,000

25,000 30,000 3,000 58,000

30,000 30,000

10,000 10,000

50,000

วัสดุการศึกษา
วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุก่อสร้าง

โครงการลดภาวะโลกร้อน

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการสนับสนุนขีด

ความสามารถในการฝึกอบรม 

 แข่งขัน  แลกเปล่ียน  เรียนรู้

เทคโนโลยี การเกษตร  ศิลปะ

 วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

50,000

โครงการรักษ์น  าล าตะคอง

โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000

โครงการท่องเท่ียว กุดจิกถนน

คนเดิน  สายวัฒนธรรม
100,000

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

ภาคฤดูร้อน
30,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

450,000 90,000 120,000 26,000 686,000

45,000 18,000 8,000 5,000 76,000

40,000 5,000 45,000

25,000 25,000

108,000 9,000 117,000

5,000 5,000

0

19,500 19,500

19,000 19,000

30,000 30,000

14,500 14,500

37,000 37,000

4,000 4,000

22,000 22,000

50,000 150,000 200,000

22,000 22,000

0

0

484,500 484,500

22,000 22,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โคมไฟถนน LED Streetlight

ครุภัณฑ์อ่ืน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 1 เคร่ือง

โต๊ะท างานผู้บริหาร
โต๊ะพับอเนกประสงค์

เก้าอี ส านักงาน
ตู้เก็บเอกสานแบบบานเล่ือน

ค่าเช่าพื นท่ีเว็บไซต์ และ

ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอี ผู้บริหาร

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการส่ือสารและ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าน  าประปา ค่าน  าบาดาล
ค่าบริการโทรศัพท์

งบด าเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์
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แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การเกษตร
รวม

แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภท

รายจ่าย
แผนงานงบกลาง

แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

          242,000 242,000

50000 50,000

240,000 240,000

500,000 500,000

663,600 663,600

80,000 80,000

8,185,150 13,268,020 2,205,960 5,755,690 3,543,320 939,680 1,133,000 3,743,180 28,000 40,000,000รวม 243,000 955,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 

เพ่ือจัดท าโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

โครงกำรปรับปรุงอำคำร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกุดจิก

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั น

พื นฐาน (สพฐ.)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับ

รำคำได้ (ค่ำ k)

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด

เครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ี

ส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร 

ส ำหรับใช้ในงำนรักษำ

ควำมปลอดภัยท่ัวไปและงำน

อ่ืนๆ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเจริญพร 5 

(บ้ำนนำยสุรศักด์ิ คูหำ) หมู่ท่ี 

4 ต ำบลนำกลำง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,185,150 บาท
งบกลาง รวม 8,185,150 บาท

งบกลาง รวม 8,185,150 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จาง โดยคํานวณ 5% ของคาจางทั้งหมด  
สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) 5%
เปนไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ ว9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ ว81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี      
เปนไปตาม
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:05 หนา : 1/129
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการ
ประปา เทศบาลตําบลกุดจิก  
เปนไปตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
(กองคลัง/กองการประปา)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,224,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ
.ศ. 2562 โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได   
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หนา 94 ลําดับ
ที่ 1)
(กองสวัสดิการสังคม) 

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:05 หนา : 2/129
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 866,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอ
เดือนและไดรับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาทตอเดือนสําหรับ
คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเงินเบี้ยความ
พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5776
 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการดําเนินการ
จายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หนา 94
  ลําดับที่ 2)
(กองสวัสดิการสังคม) 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ผูป่วย
เอดส จํานวน 1 คน เดือนละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หนา 94
  ลําดับที่ 3)
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 703,478 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยได
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(ทุกสวนราชการ)
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รายจายตามขอผูกพัน

- คาใชจายในการจัดจราจร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร  ที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผนพลาสติกใสน้ํา เสาสมลูก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ  เปนตน  
เปนไปตาม พรบ. ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 146
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง กําหนดทอง
ถิ่น มาตรา 146  แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  
3. หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)

- เงินจัดเก็บคาบริการในการบําบัดน้ําเสียคืนกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินจัดเก็บคาบริการในการบําบัดน้ําเสียรวม 
ตามบันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม
ตามโครงการกอสรางระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาล
ตําบลกุดจิก ลงวันที่ 21 มกราคม 2556
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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- เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 34,138 บาท

เพื่อจายเปนเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) คํานวณตั้งไวในอัตรารอยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับ
จริงของปีที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท เทศบาล
มีงบประมาณรายรับจริงทั่วไปประจําปีที่ผานมา 36,403,311.33
 บาท หักเงินกู - บาท เงินจายขาดเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน
ทั่วไป 15,961,454.43 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - บาท  คง
เหลือเงินคํานวณ 20,441,856.90 บาท คิดเปนรอย
ละ 1/6 (1/6x100 = 0.00166) เปนเงิน 34,137.90 บาท จึงตั้ง
ไว 34,138 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
กุดจิก โดยสมทบเงินเขากองทุนไมนอยกวาอัตรารอยละ 50  ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ
เปนไปตามประกาศและระเบียบ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.  2551 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยงบประมาณของ อปท
. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ชคบ) 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 287,364 บาท

สําหรับจายใหกับลูกจางประจําที่จะพนหรือมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ปกติหรือบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จตกทอดโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4
 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 391ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 713,970 บาท

สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ  ในงบประมาณรายจาย
ประจําปี  ทุกหมวด ทุกประเภท  โดยไมตองนํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
- สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพของพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลกุดจิก
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,234,500 บาท

งบบุคลากร รวม 5,908,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,622,480 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
  - เงินเดือนนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  27,600  บาท
  - เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน  ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาทตอคน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ - นายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
   - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี  ในอัตรา
เดือนละ  4,000  บาท
   - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  
จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ  3,000  บาทตอคน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ - นายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
   - เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือน
ละ  4,000  บาท
   - เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 2 คน 
ในอัตราเดือนละ  3,000  บาทตอคน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ - นายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ดังนี้
   - เงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ  9,660  บาท
   - เงินคาตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ  6,900  บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ - นายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,488,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานสภา
เทศบาลรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้
   - เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
     จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ  15,180  บาท
   - เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
     จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ  12,240  บาท
   - เงินคาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล
     จํานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ  9,660  บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ - นายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2554 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,286,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,054,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 7 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  รองปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
4. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายอํานวยการ  จํานวน  1  อัตรา
5. ตําแหนง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน  1  อัตรา
6. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ เงินตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ
ของพนักงานเทศบาล
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท
ตําแหนง หัวหนาฝ่ายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 936,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตําแหนง  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  ผูชวยนักประชาสัมพันธ  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  ผูชวยนิติกร  จํานวน  1  อัตรา
4. ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 3,169,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น 
เปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่  26 สิงหาคม 2563
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(3) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลฯ พ.ศ. 2554
(4) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย และผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการสภาเทศบาลเมื่อมี
การประชุมเพื่อกิจการของสภาเทศบาล เชน การตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล การตรวจรางเทศบัญญัติ และการประชุม
อื่นๆ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบาน จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ตามสิทธิที่ไดรับ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ
. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิที่ไดรับ  
เปนไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563    
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,855,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ 
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
(3) คาจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง  เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง ภาคสมัครใจ ในความ
คุมครองประเภทที่ 3  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1. คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว  20,000  บาท    
      เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางเทศบาล กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือการประชุมระหวางเทศบาลกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ คาเครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ที่จําเปนตองจายในการเลี้ยงรับรองใน
การประชุม  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. คารับรอง  ตั้งไว   20,000  บาท  
     เพื่อจายเปนคารับรองในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ผู
มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  เพื่อจายเปน
คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวกับ
การตอนรับ  ในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผูมีสิทธิ์เบิก
จาย เชน คาเบี้ยเลี้ยงคาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลาสําหรับพิธีการ
วันสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญ หรือใชในการจัดงาน การจัด
กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสตาง หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 18/129

- 104 -



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผู
มีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาลงทะเบียน คาใชจายที่เกี่ยวของในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา เปนตน ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา
เจาอยูหัวโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดสถานที่ คา
พิธีทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 130 ลําดับที่ 18  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวยคาจางเหมาจัดสถานที่ คาพิธีทางศาสนา คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 130 ลําดับ
ที่ 19  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถานที่ คาพิธีทาง
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ  ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 128 ลําดับที่ 10  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลความพึงพอใจใน
การใหบริการประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลความพึง
พอใจในการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลกุดจิก 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 129 ลําดับ
ที่ 14  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสาเราทําความ
ดีดวยหัวใจ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา จัดสถาน
ที่ คาพิธีทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 131 ลําดับที่ 22
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการทําบุญตักบาตร และงานพิธีทางศาสนา ในวันสําคัญ (ผาน
การประชาคมชุมชน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรและ
งานพิธีทางศาสนาและในวันสําคัญ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจางเหมาจัดสถานที่ คาพิธีทางศาสนา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 128 ลําดับที่ 9  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม
ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 129 ลําดับที่ 13  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 22/129

- 108 -



โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน  เจาหนาที่เทศบาลตําบลกุดจิก รวมถึง กํานัน  ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน อาสาสมัคร ตัวแทนกลุม องคการ
ตางๆ  และประชาชนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ใหกับผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เจาหนาที่  เทศบาลตําบลกุดจิก โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ
. 2565 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาลตําบลกุด
จิก

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจําพนักงานจางเทศบาลตําบลกุดจิก โดยมีคาใชจาย ประกอบ
ดวย 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาของสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 129 ลําดับที่ 12
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการใหความรูปลูกจิตสํานึกป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูปลูก
จิตสํานึกป้องกันการทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 130
 ลําดับที่ 16
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน
รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร หอกระจายขาว  
และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการที่ชํารุด
(2) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน 
 ซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆ  
ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลใหอยูในสภาพใชงานไดดี
เปนไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 281,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด เขง ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดหาวัสดุที่ใชในการกอ
สราง เชน อิฐ ทราย ปูน สี ไม กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน อะไหลรถ ฟิลมกรองแสง หรือวัสดุอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ    
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน เครื่อง
วัดอุณหภูมิ ยา เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุง
มือ หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย น้ํายากําจัดวัชพืช 
พันธุไม จอบ เสียม หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชนป้ายประชา
สัมพันธ 
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ อุปกรณกลองถายรูป หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 27/129

- 113 -



ค่าสาธารณูปโภค รวม 673,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาลกุดจิก และ
อาคารสถานที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลกุดจิก เชน ศูนย
อินเตอรเน็ตชุมชน เครื่องกระจายเสียงไรสายของเทศบาล และ
อาคารตางๆ  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคา
บริการ คาภาษี เปนตน  
เปนไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล และอาคาร
ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลกุดจิก  
เปนไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสํานักงาน  โทรศัพทเคลื่อนที่  ที่
ใชในการติดตอราชการ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน 
เปนไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณีย โทรเลข
คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตู
ไปรษณีย  เปนตน  
เปนไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  คาใชจายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสาร ผานดาวเทียม และคาสื่อสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
เปนไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเชาพื้นที่เวปไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
เปนไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 157,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร (ปลัดเทศบาล)  
ลอเลื่อน พนักพิงสูง จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เกาอี้สํานักงาน จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 5 ตัวๆ ละ 3,800
 บาท  
คุณลักษณะ
1. ขนาดไมนอยกวา 60x65x80x90 เซนติเมตร 
2. มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ํา  หุมหนัง และมีที่วางแขน  ขาฐาน
กวาง 5 แฉก  
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ) 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โตะทํางานผูบริหาร จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร  (โตะปลัดเทศบาล)  
ขนาดไมนอยกวา 200x85x75 เซนติเมตร  จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 14,500 บาท
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ) 
เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โตะพับอเนกประสงค จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค หนาบุโฟเมกา สีขาว  
ขนาดไมนอยกวา 45x180x75 เซนติเมตร จํานวน 20
 ตัวๆ ละ 1,850 บาท
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด  ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ) 
เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอย
กวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติและคาซอมกลาง  
เปนไปตาม  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 500,720 บาท
งบบุคลากร รวม 435,720 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 1 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ตามสิทธิที่ไดรับ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ
. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิที่ไดรับ  
เปนไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563    
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,968,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,895,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,895,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,396,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1  อัตรา
4. ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา 
5. ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ เงินตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาล  
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท
ตําแหนง หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 412,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการคลัง  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ เงินตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาล 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,038,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับ
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว156  ลงวันที่  19
  กันยายน  2560
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิที่ไดรับ  
เปนไปตาม 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563    
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลม
หรือ                                  
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ 
(2) เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณา
และเผยแพรการดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
(3) เพื่อจายเปนคาเชาที่ในการจัดตั้งตลาดสดเทศบาลตําบลกุดจิก
ตามสัญญาของการรถไฟ  
(4) เพื่อจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง เพื่อเปนคา
ใชจายในการจัดทําประกันภัยภาคสมัครใจ ภาคบังคับและคาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผูมีสิทธิ์เบิก
จาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผู
มีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาลงทะเบียน คาใชจายที่เกี่ยวของในการฝึก
อบรมหรือสัมมนา เปนตน ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
(กองคลัง)
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โครงการ Korat Smart City  สังคมไรเงินสด (Cashless  Society) 
เทศบาลตําบลกุดจิก กาวไกลสู สังคมไรเงินสด  (Cashless Society) 
 ความสะดวกยุค new nolmal

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ Korat  Smart  City 
เทศบาลตําบลกุดจิก กาวไกลสู สังคมไรเงิน
สด (Cashless Society) ความสะดวกยุค new nolmal  
เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  
คาใชสอย  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หนา 9 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  คาใช
สอย  คาใชจายในการประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของที่จําเปนในการจัดทําโครงการ  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว1332  ลงวันที่  28  มีนาคม  2562  เรื่องการเตรียม
ความพรอมและการดําเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ
.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 133 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ
ภาษีป้าย ใหแกผูที่อยูในขายที่ตองชําระภาษีในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลกุดจิก

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และภาษีป้าย ใหแกผูที่อยูในขายที่ตอง
ชําระภาษีในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา เชน  คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่จําเปนในการจัด
ทําโครงการ  
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 133 ลําดับที่ 3
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  ตู โตะ ฯลฯ  และครุภัณฑที่ใชใน
การปฏิบัติราชการที่ชํารุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชใน
สํานักงานของทุกสวน
ราชการ เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ  กาว  แฟ้ม  โตะ  เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช
แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ พรอม
กัน เชนคาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน 
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  อะไหลรถ  ฟิลมกรอง
แสง  หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ    
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ อุปกรณกลองถายรูป หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรของทุกสวน
ราชการ เชน แผนดิสก ตลับหมึกสําหรับ เครื่องพิมพ เมน
บอรด เมมโมรี่ คียบอรด เมาส จอมอนิเตอร  จัดซื้อชุดโปรแกรมฯ
ลฯ เปนตน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร ลอเลื่อน พนักพิงสูง จํานวน 1
 ตัว (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา 141  ลําดับที่ 65 
(กองคลัง)

ตูเก็บเอกสานแบบบานเลื่อน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใส 2
 ชั้น ยาว 4 ฟุต จํานวน 6 หลังๆ ละ 5,000 บาท (จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  หนา 141  ลําดับที่ 65 
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 564,240 บาท
งบบุคลากร รวม 462,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 462,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 462,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(หนวยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ตามสิทธิที่ไดรับ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
  พ.ศ. 2562
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลม หรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ 
(2) เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณา
และเผยแพรการดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564
(หนวยตรวจสอบภายใน)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผูมี
สิทธิ์เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง หรือผูมีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาลงทะเบียน คา
ใชจายที่เกี่ยวของในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เปนตน ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  ตู โตะ ฯลฯ  และครุภัณฑที่ใชใน
การปฏิบัติราชการที่ชํารุด
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 1,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  อุปกรณกลองถายรูป หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ
เปนไปตาม 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,910,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,011,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,011,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 341,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหนง  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
จํานวน  1  อัตรา  
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 658,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  2  อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
3. ตําแหนง  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 51/129

- 137 -



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 507,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลฯ พ.ศ. 2554
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 212,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ 
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
(3) คาจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง  เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง  ภาคสมัครใจ  ในความ
คุมครองประเภทที่ 3  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง หรือผู
มีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง หรือผูมีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาลง
ทะเบียน คาใชจายที่เกี่ยวของในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เปน
ตน ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร  ตู โตะ รถยนตสวนกลาง  กลองวงจรปิด  ระบบ
หอกระจายขาวไรสาย ฯลฯ รวมทั้งคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น เชน วัสดุอื่นๆ ที่ไมใชครุภัณฑ คาซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
เปนไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่  22  มีนาคม  2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสา
อากาศ ถาน แบตเตอรี่ เครื่องชารต หมอแปลงไฟฟ้า หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดหาวัสดุที่ใชในการกอ
สราง เชน อิฐ ทราย ปูน สี  ไม 
กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหลรถ ฟิลมกรองแสง กระจก
โคงชนิดสแตนเลส
เสารจราจรลมลุกได ยางชะลอความเร็ว สัญญาณไฟจราจร สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบองไฟจราจร  กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสื้อจราจร หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑ ออกซิเจน ถุงมือ สายยาง น้ํายา
ตางๆ เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดความดัน น้ํายาเคมีชนิดผง
สําหรับดับเพลิง ฯลฯ วัสดุอื่นที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย น้ํายากําจัด
วัชพืช พันธุไม จอบ เสียม หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ อุปกรณกลองถายรูป หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน ชุดกันฝน  ชุดดับ
เพลิง เสื้อกั้กสะทอนแสง  เครื่องแบบและอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง และอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 392,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 392,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ

จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคาตัวละ 22,000
 บาท จํานวน 11 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3  
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 59/129

- 145 -



- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)
ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง 
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานได
ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66  
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เปนอยางนอย
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ 
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(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หนา 115
   ลําดับ 19
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติและคาซอมกลาง  
เปนไปตาม  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
(1) คาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการ
ใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  ที่ชวยเหลืองานราชการ
หรือปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งเทศบาลตําบลกุดจิก
เปนไปตาม 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัยใน เขตเทศบาลตําบล
กุดจิก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัยในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปน
เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 112 ลําดับ
ที่ 4  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการประชารัฐรวมใจ ป้องกันและแกไขปัญหา ยาเสพติด  (เสนอ
ผานประชาคมชุมชน)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาของสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 114 ลําดับที่ 15  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การ จิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจางเหมาจัดสถานที่ คาของสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 113 ลําดับ
ที่ 10  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมซอม แผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซอมแผน
ป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาของสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 112 ลําดับที่ 8  
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาจางเหมาจัดสถานที่ คาของสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 113 ลําดับ
ที่ 12  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานจราจร รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัย "รูระเบียบจราจร" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย
“รูระเบียบจราจร” โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา จัด
สถานที่ คาของสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุ เครื่อง
เขียน แลtอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 111 ลําดับ
ที่ 2  
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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โครงการตั้งจุดบริการชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการชวง
เทศกาลตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถาน
ที่ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน  2564
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 111 ลําดับ
ที่ 1  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,051,420 บาท

งบบุคลากร รวม 732,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 732,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 552,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายบริหารงานการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ) จํานวน  1  อัตรา  
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท
2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายบริหารงานการศึกษา
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางทั่วไป
1. ตําแหนง  คนงาน  จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 69/129

- 155 -



งบดําเนินงาน รวม 1,655,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับ
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัด จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 2850 ลงวันที่  12  กันยายน  2561 
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคา
อาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานเรง
ดวนนอกเวลาราชการ  อันเปนภารกิจหนาที่ของกองการ
ประปา  ตามระเบียบของทางราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
(กองการศึกษา)
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คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
  พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 560,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ  
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานและกิจกรรมของกองการศึกษา
(3) คาจัดทําประกันภัยรถจักรยานยนต และรถยนตสวน
กลาง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ผูมา
นิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน  ฯลฯ  เพื่อจายเปน
คาอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวกับ
การตอนรับ  ในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561  
กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางตามคําสั่งของทางราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  โตะ  ตู  และครุภัณฑอื่นๆ  ที่ใชในการปฏิบัติราชการที่
ชํารุด
(2) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ทรัพยสิน
อื่น เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆ เทาที่จํา
เปนใหอยูในสภาพใชงานไดดี 
เปนไปตาม 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 710,700 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หรือวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 622,700 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ผงซัก
ฟอก สบู ฯลฯ        จํานวน 50,000 บาท
2) เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)   จํานวน 572,700  บาท
   2.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  เปนเงิน  270,000  บาท
   2.2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียน
จตุรคามสามัคคี อัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เปนเงิน  136,000  บาท
2.3 เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนบานกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) อัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน เปนเงิน  166,700  บาท
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
     ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
3) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่  104 
ลําดับที่  9  
(กองการศึกษา)

วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดหาวัสดุที่ใชในการกอ
สราง เชน อิฐ ทราย ปูน สี ไม  กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  อะไหลรถ  ฟิลมกรอง
แสง  หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ    
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 
(กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล สําลี ผาพันแผล ถุงมือ เคมีภัณฑ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย น้ํายากําจัด
วัชพืช พันธุไม จอบ เสียม หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  อุปกรณกลองถายรูป หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา เชน หุนเพื่อการศึกษา สื่อ
การ  เรียนการสอนทําดวยพลาสติก  กระดานไวทบอรด ฯลฯ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 122,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กุดจิก และอาคารตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบรวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชนคาบริการ คาภาษี เปนตน  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
(กองการศึกษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุด
จิก และอาคารตางๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ    
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
(กองการศึกษา)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกุดจิก     
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
(กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต  และคาสื่อสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก  และ
อาคารตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ    
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 663,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 663,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 663,600 บาท

1. โรงเรียนจตุรคามสามัคคี ตั้งไว  298,200  บาท
   - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนจตุรคาม
สามัคคี อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
2. โรงเรียนบานกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) ตั้งไว  365,400  บาท 
   - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
โรงเรียน              บานกุดจิก (รัชชุศิริอนุกูล) อัตราคนละ 21
 บาท  จํานวน 200 วัน
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
  ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 6192      
ลงวันที่ 15 ตุลาคม  2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
  ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
เปนไปตาม
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่  104  ลําดับ
ที่  10
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,704,270 บาท
งบบุคลากร รวม 1,507,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,507,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,050,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
ตําแหนง  ครูอันดับ คศ.2  จํานวน  3  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ
ตําแหนง  ครูชํานาญการ (ครู อันดับ คศ.2) ในอัตรา
เดือนละ 10,500  บาท
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 318,700 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
1. ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจางทั่วไป
2. ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,196,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับ
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 2850 ลงวันที่  12  กันยายน  2561 
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2563
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,166,910 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเกษตรนอยตาม รอยพอหลวง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเกษตรนอยตามรอย
พอหลวง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุการเกษตร พันธุ
ไม จอบ เสียม คาป้ายประชาสัมพันธ  คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  102
ลําดับที่  2  
(กองการศึกษา)

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ การเรียนรูของเด็กและ เยาวชน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาวัสดุ
อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  103
ลําดับที่  4  
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,096,910 บาท

- เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด)  จํานวน 371,910 บาท
1) คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน  239,700  บาท
 (จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตรา คนละ 1,700 บาท/ปี  )
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่  95  
ลําดับที่  18  
2) คาหนังสือเรียน             จํานวน  23,400  บาท
(จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
3) คาอุปกรณการเรียน       จํานวน  23,400  บาท
(จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
 4) คาเครื่องแบบนักเรียน         จํานวน  35,100  บาท
(จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตราคนละ 300 บาท/ปี)
5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน  50,310  บาท
(จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตราคนละ 430 บาท/ปี)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 103  
ลําดับที่ 6  
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570
) หนาที่  104  
ลําดับที่ 7  (กองการศึกษา)
 - เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด) จํานวน  725,000  บาท
(จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. อัตราคนละ  21
 บาท  จํานวน 245 วัน )
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่  94  
ลําดับที่  12 
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570
) หนาที่  103  
ลําดับที่ 5  
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,300,320 บาท

งบบุคลากร รวม 961,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 961,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 901,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 3 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง  ผูอํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท
ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 2,317,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับ
(1) คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น อปท. และการเบิกคา
ใชจาย พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่  12  กันยายน  2561 
 (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  ตามสิทธิที่ไดรับ
เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ  
เปนไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,618,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือ
เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ 
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
(3) คากําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลตําบลสูงเนิน
(4) คาจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง ภาคสมัครใจ ในความ
คุมครองประเภทที่ 3 และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
เปนไปตาม
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผูมี
สิทธิ์เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และลูกจาง หรือผูมีสิทธิ์เบิกจาย เชน คาลงทะเบียน
คาใชจายที่เกี่ยวของในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เปนตน ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557   
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถ
ขยะ  เครื่องคอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ  และครุภัณฑที่ใชในการ
ปฏิบัติราชการที่ชํารุด
(2) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินอื่น เชน ซอมแซมตลาดสดเทศบาล  โรงสูบบอบําบัดน้ํา
เสีย โรงคัดแยกขยะ ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆ  ที่จําเปนใหอยูใน
สภาพใชงานไดดี
- เปนไปตาม 
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด เขง ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดหาวัสดุที่ใชในการกอ
สราง เชน อิฐ ทราย ปูน สี ไม  กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  อะไหลรถ  ฟิลมกรอง
แสง  หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ    
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัคซีน
ป้องกันโรค สารเคมีกําจัดแมลง ทรายอะเบท สารเคมีพนยุง
ลา เหยื่อพิษกําจัดยุงและแมลงวัน หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย น้ํายากําจัด
วัชพืช พันธุไม จอบ เสียม หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  อุปกรณกลองถายรูป หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดกันฝน  เสื้อกั๊ก
สะทอนแสง เครื่องแบบ  รองเทาบูท หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ  ใหแกพนักงานเก็บขยะ  ลางตลาด  ทําความสะอาดในพื้นที่
รับผิดชอบ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 91/129

- 177 -



ค่าสาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลตําบลกุดจิก 
 โรงสูบบอบําบัดน้ําเสีย  โรงคัดแยกขยะ  และอาคารตางๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบ  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคา
บริการ คาภาษี เปนตน  
- เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของตลาดสดเทศบาลตําบลกุดจิก 
 โรงสูบบอบําบัดน้ําเสีย  โรงคัดแยกขยะ  และอาคารตางๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบ    
- เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1 เครื่อง  
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
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หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ  
    ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอย
กวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา22 ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30 ธันวาคม 2564
- เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 243,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตลาดสดนาซื้อรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตลาดสดนาซื้อ
รักษสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ
คาแผนป้ายโฆษณา คาเอกสาร คาเบี้ยเลี้ยง ผูเขารับการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  109
ลําดับที่  5  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการบริหารจัดการศูนยฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกลบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนยฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกลบานเทศบาลตําบลกุดจิก   โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาเอกสาร คาแผนป้ายไว
นิล  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินงาน และเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557  
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการป้องกัน โรคไขเลือดออก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไขเลือด
ออก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสารเคมีกําจัดยุง และ
แมลง  คาวัสดุอุปกรณ คาแผนป้ายโฆษณา  คาตอบแทน
วิทยากร คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปน และ
เกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
)  หนาที่  109 ลําดับที่  3  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอชนิดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน ไดแกโรคไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โรคไขหวัดสายพันธุใหม โรคไขหวัด
นก โรคมือเทาปาก และโรอุบัติใหมอื่นๆ ฯลฯ   โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ  คาเอกสาร คาแผนป้ายไวนิล คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
งาน และเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  109
  ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบา ไดแก คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีด สําหรับสุนัข/แมว คาเอกสาร คาแผนป้ายไวนิล  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
จางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงาน และเกี่ยวของ และเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ,พ
.ร.บ.กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใช
จายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562,หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ ว 807 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563 ,หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ ว 1393 ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566  2570)
 หนาที่ 108  ลําดับที่ 2  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดทําโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 80,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ ดานสาธารณสุข
   เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข โดยอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมู
บาน/ชุมชนๆละ 20,000 บาท จํานวน 4 หมูบาน/ชุมชน  เพื่อใช
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุขในกิจกรรม
ตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ พื้นที่ เชน คา
ใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน
ใน การเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใช
จายสําหรับการ อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การ
เผยแพรประชาสัมพันธหรือ กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
แตละโครงการ ตามที่คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จัดประชุม
ประชาคมจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426
  ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 6192  ลงวัน
ที่ 15 ตุลาคม  2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
  ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)  หนาที่ 110
  ลําดับที่ 7
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 939,680 บาท

งบบุคลากร รวม 863,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 863,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 621,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน 
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 181,680 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 76,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับ
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  19
  กันยายน  2560
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ  
เปนไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563    
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 17,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 9,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ 
(2) เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณา
และเผยแพรการดําเนินงานกิจกรรมของเทศบาล 
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจาง 
ตามคําสั่งของทางราชการ

จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจาง หรือผูมี
สิทธิ์เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 655,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ  
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานและกิจกรรมของกองชาง
(3) คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันภัยรถยนต ,รถจักรยานยนต
(4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คารังวัดที่ดินสาธารณะ ฯลฯ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย น้ํายากําจัด
วัชพืช พันธุไม จอบ เสียม หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  
เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกันฝน เสื้อกั๊ก
สะทอนแสง เครื่องแบบ  รองเทาบูท หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  
เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 478,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 478,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทําความสะอาด และปรับภูมิทัศนขางถนน (เสนอผาน
ประชาคมชุมชน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทําความสะอาดและ
ปรับภูมิทัศนถนน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ 
อุปกรณ คาแผนป้ายโฆษณาคาเอกสาร คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจางเหมาบริการตางๆ และ
รายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  123
 ลําดับที่  2 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการทําความสะอาดทอและรองระบายน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทําความสะอาดทอ
และรองระบายน้ํา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ
คาแผนป้ายโฆษณา คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  123
  ลําดับที่ 1  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการบริหารจัดการ ขยะโดยการมีสวนรวม ของประชาชน (เสนอ
ผานประชาคมชุมชน)

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวมของชุมชน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาวัสดุอุปกรณ คาจางแรงงาน คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  123
 ลําดับที่  3  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถขยะ
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร  และครุภัณฑอื่นๆ  ที่ใชใน
การปฏิบัติราชการที่ชํารุด
(2)  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง ทรัพยสิน
อื่น เชน โรงคัดแยกขยะ  ตลอดจนสิ่งกอสรางอื่นๆ เทาที่จําเปน
ใหอยูในสภาพใชงานไดดี 
- เปนไปตาม 
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของ
- เปนไปตาม
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 243,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 243,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาเอกสาร
ตางๆ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอาหารทําการลวงเวลา คา
ดนตรี เครื่องเสียง เวที และอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 97 ลําดับ
ที่ 10  
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและเยาวชน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชนและเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณคาอาหาร และเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
วิทยากร คาจัดสถานที่ และอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 99 ลําดับ
ที่ 19  
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงแสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมารถ
คาของขวัญของรางวัล และอื่นๆ ที่จําเปน
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 92 ลําดับที่ 1  
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตําบลกุดจิก จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนเทศบาลตําบลกุดจิก โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาจัดสถานที่ คาถวยรางวัล คาใบประกาศ คาอาหารเจาหนาที่ 
คาน้ําแข็งน้ําดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/เจาหนาที่
ประจําสนามและเจาหนาที่จัดการแขงขัน คาเวชภัณฑ คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด และรายจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 117
 ลําดับที่  3 
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเยาวชนและประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเยาวชนและประชาชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คkรับรอง คาอาหาร คาน้ําแข็งน้ําดื่ม คาจัดสถาน
ที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาโลของขวัญ หรือถวย
รางวัล  เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาป้าย
ประชาสัมพันธการจัดงานและรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไขครั้ง
ที่ 2 หนาที่  117  ลําดับที่ 3 
(กองการศึกษา)

โครงการจัดแขงขันกีฬาสี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลกุดจิก 
(เสนอโดยคณะกรรมการ บริหารศูนย)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดแขงขันกีฬาสี ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัด
สถานที่  คาถวยรางวัล คาใบประกาศ คาอาหารเจาหนาที่  คาน้ํา
แข็งน้ําดื่ม เจาหนาที่  คาเวชภัณฑ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
ใชจายในพิธีเปิด-ปิด และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2 559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
) หนาที่  116 
ลําดับที่  2  
(กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ (เสนอโดย 4 ชุมชน) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาของขวัญ เงินรางวัล คาตอบ
แทนการแสดง การแสดงดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ คาวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัดสถานที่ และ
รายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่  104
ลําดับที่  8  
(กองการศึกษา)

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตซอล
 ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ นวม กระสอบ
ทราย ตาขายตะกรอ เปตอง และอื่นๆ ที่จําเปน  ฯลฯ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 445,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห
เทียนพรรษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาอาหาร คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธการจัดงาน คา
วัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  120
ลําดับที่  11  
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาข
บูชา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาอาหาร คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธการจัดงาน คาวัสดุ
อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  120
ลําดับที่  10  
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีฉลอง       ศาลเจาพอเจาแมกุดจิก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ฉลอง       ศาลเจาพอเจาแมกุดจิก โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงรวมคาติดตั้งและรื้อถอน คา
นิทรรศการ คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
เปนไปตาม
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5547     
ลงวันที่ 28 กันยายน  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หนาที่  121 ลําดับที่  14 
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 3/8/2565  17:01:06 หนา : 112/129

- 198 -



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาอาหาร คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธการจัดงาน คาเชา
เครื่องเสียงรวมคาติดตั้งและรื้อถอน และรายจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หนาที่ 120
 ลําดับที่ 12  
(กองการศึกษา)

โครงการเด็กดีวิถีพุทธ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลกุดจิก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเด็กดีวิถีพุทธ โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คา
อาหาร คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาป้ายประชาสัมพันธการจัดงาน คาวัสดุอุปกรณ และราย
จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 119
ลําดับที่ 8  
(กองการศึกษา)
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โครงการบรรพชาสามเณรหมูภาคฤดูรอน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรหมู
ภาคฤดูรอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 119
 ลําดับที่ 9  
(กองการศึกษา)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาน้ําดื่มน้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาป้ายประชาสัมพันธการจัดงาน และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่ 121
 ลําดับที่ 13  
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนขีดความสามารถในการฝึกอบรม  แขงขัน  แลก
เปลี่ยน  เรียนรูเทคโนโลยี การเกษตร  ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนขีดความ
สามารถในการฝึกอบรม  แขงขัน  แลกเปลี่ยน  เรียนรู
เทคโนโลยี การเกษตร  ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอง
ถิ่น โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง
รวมคาติดตั้งและรื้อถอน คานิทรรศการ คาวัสดุอุปกรณ และราย
จายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 7 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทองเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน  สายวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทองเที่ยว กุดจิกถนน
คนเดิน  สายวัฒนธรรม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดสถาน
ที่ คาเชาเครื่องเสียงรวมคาติดตั้งและรื้อถอน คานิทรรศการ คา
วัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 122
 ลําดับ 15
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,553,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,213,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,213,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,029,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายโยธา  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
  จํานวน  1  อัตรา
4. ตําแหนง  นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
  จํานวน  1  อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ เงินตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และอื่นๆของ
พนักงานเทศบาล 
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายโยธา ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
พนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง  คนงาน  จํานวน 1 อัตรา
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆ
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
เปนไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 833,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับ
(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
เปนไปตาม
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว156  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลฯ พ.ศ
. 2554
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
คาอาหารทําการนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานเรง
ดวนนอกเวลาราชการ อันเปนภารกิจหนาที่ของกองชาง  ตาม
ระเบียบของทางราชการ
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
(กองชาง)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ 
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ
. 2562
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ไดรับ  
เปนไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563    
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ คาจางที่ปรึกษาฯ คาจางออก
แบบ คารับรองแบบ ฯลฯ  
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานและกิจกรรมของกองชาง
(3) คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนต
(4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คารังวัดที่ดินสาธารณะ ฯลฯ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน  เบิกจาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง เชน  คาลงทะเบียน คาใชจายที่เกี่ยวของ
ในการฝึกอบรมหรือสัมมนา  เปนตน ฯลฯ   
เปนไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557   
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑเชน รถ
จักรยานยนต  รถยนต  ปัมน้ํา  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
ปริ้นเตอร  และครุภัณฑอื่นๆ ที่ใชในการปฏิบัติราชการที่ชํารุด
(2) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน ซอม
แซมถนน  ทอระบายน้ํา  ตลอดจนสิ่งกอสรางหรือทรัพยสิน
อื่นๆ เทาที่จําเปนใหอยูในสภาพใชงานไดดี
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด เขง ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดหาวัสดุที่ใชในการกอ
สราง เชน อิฐ ทราย ปูน สี ไม  กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยว
ของ 
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  อะไหลรถ  ฟิลมกรอง
แสง  หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวของ    
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสามแยกเฮงมีชัย และอาคาร
สถานที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง  รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชนคาบริการ คาภาษี เปนตน  
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสามแยกเฮงมีชัย และอาคารสถานที่
อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง    
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 506,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 506,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนน LED Streetlight ขนาด 50 วัตต พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 484,500 บาท

โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED Streetlight ขนาด 50
 วัตต พรอมอุปกรณติดตั้ง ถนนเทศบาล 13,14,15,17,18 ซอย 1
 จํานวน 57 ชุด (สืบราคาจากทองตลาด  ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  (หนาที่ 169  ลําดับ
ที่  3)
(กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผลจํานวน  1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
คุณลักษณะ
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
เปนไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่น เปนครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติ
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ราชการภายในสํานักงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 1,190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาเขาเลมหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง คาจางเหมาแรงงานทําของ คาจางที่ปรึกษาฯ คาจางออก
แบบ , คารับรองแบบ ฯลฯ  
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร
การดําเนินงานและกิจกรรมของกองชาง
(3) คาเบี้ยประกัน เชน คาเบี้ยประกันภัยรถยนต,รถจักรยานยนต
(4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คารังวัดที่ดินสาธารณะ ฯลฯ
เปนไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 790,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 790,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญพร 5 (บานนาย
สุรศักดิ์  คูหา) หมูที่ 4 ตําบลนากลาง (เสนอผานประชาคมชุมชน)

จํานวน 240,000 บาท

โดยทําการกอสราง
1. งานขุดตัดถนนดินเดิม กวาง 5.00 เมตร หนา 0.35 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินตัดไมนอยกวา 117 ลูกบาศกเมตร
2. งานลงหินคลุกชั้นพื้นทาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 67
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลงหินคลุกไมนอยกวา 50
 ลูกบาศกเมตร
3. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 67
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 268
  ตารางเมตร
(ตามแบบมาตรฐานสําหรับ อปท.) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 8
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกุดจิก จํานวน 500,000 บาท

โดยการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกุดจิก บริเวณ
ดานหนามุข ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลกุดจิกกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 126
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาจางกอสราง แบบปรับราคาได ตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  
- เปนไปตาม  
1) หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค (กวจ) 0405.2
/ว110  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556  
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 28,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 28,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักษน้ําลําตะคอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักษน้ําลําตะคอง
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาจางแรงงาน 
คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการฝึกอบรม  คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ และรายจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 –2570) หนาที่ 124
ลําดับที่ 2 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการลดภาวะโลกรอน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลดภาวะโลกรอน
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ คาแผนป้ายโฆษณา
คาเอกสารที่เกี่ยวของ คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการฝึกอบรม
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการตางๆ คาเชาที่ดิน คายานพาหนะ และราย
จาย อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หนาที่  124
   ลําดับที่  1  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
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ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร (ประปำเทศบำลต ำบลกุดจิก)
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลกุดจิก
อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ

รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

รำยรับ
รำยรับจริง ประมำณกำร

2563 2565 2566
หมวดรำยได้

ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า      2,572,442.50      2,618,557.50     2,568,000.00     2,608,000.00

ค่าบริการประจ้าเดือน                    -                      -            1,000.00          1,000.00

ค่าจ้าหน่ายน ้าจากท่อธาร                    -                      -            1,000.00          1,000.00

ดอกเบี ย

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร          12,341.02            9,079.45         10,000.00         10,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ด          25,026.50          54,597.50         20,000.00         20,000.00

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป        500,000.00        500,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00

รวมรำยรับ     3,109,810.02     3,182,234.45    3,600,000.00    3,640,000.00

รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร
2563 2564 2565 2566

งบกลาง            7,171.00            5,545.00         10,000.00         10,610.00
งบบุคลากร        386,760.00        402,840.00     1,160,500.00     1,051,390.00
งบด้าเนินงาน      2,033,559.92      2,221,932.44     2,380,000.00     2,578,000.00
งบลงทุน        130,000.00          21,990.00         49,500.00                   -   

                  -                     -   
งบรายจ่ายอ่ืน                    -                      -                     -                     -   

รวมรำยจ่ำย     2,557,490.92     2,652,307.44    3,600,000.00    3,640,000.00

2564

งบเงินอุดหนุน                    -                      -   
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,640,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,640,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 2,608,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปีที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
จําหนายน้ําไดมากขึ้น

คาบริการประจําเดือน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

คาจําหนายน้ําจากทอธาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

ดอกเบี้ย รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปีที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปีที่ผานมา 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,640,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 10,610 บาท

งบกลาง รวม 10,610 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจางของ
ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนและเงินเพิ่มตางๆ  ของ
พนักงานจางของเทศบาล  
เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557
(กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 610 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี  
เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(กองการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเทศบาลตําบลกุดจิก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดจิก

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา
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สํารองจาย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยได
(กองการประปา)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,051,390 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,051,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,550 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการประปา  จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง  เจาพนักงานประปา  จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองการประปา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงจํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการประปา จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท
ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ  1,500
  บาท   
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) วันที่ 7 มีนาคม 2559
(กองการประปา)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 270,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปี
จํานวน  1  อัตรา
1. ตําแหนง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน 1 อัตรา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองการประปา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 178,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ
เป็นไปตาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
(กองการประปา)
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,578,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกหนวยงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ตอองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  สําหรับ
- จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว156  ลงวันที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  2) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542
- จายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง
ตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป  
เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี     
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:02:46 หนา : 4/11

- 223 -



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับจายเป็นคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคาอาหารทํา
การนอกเวลาใหแกผูที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานเรงดวนนอก
เวลาราชการ  อันเป็นภารกิจหนาที่ของกองการประปา  ตาม
ระเบียบของทางราชการ
เป็นไปตาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 
(กองการประปา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล /ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่ไดรับ 
เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองการประปา)
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ค่าใช้สอย รวม 638,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาเขาเลมหรือเขา
ปกหนังสือ คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง  คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ  
(2) คาโฆษณาและเผยแพร  เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผย
แพร การดําเนินงานและกิจกรรมของกองการประปา
(3) คาเชาที่ดินของการรถไฟกุดจิก เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินของ
การรถไฟกุดจิก   เป็นคาเชาที่ดินวางทอเมนประปา และคาเชา
ที่ดินดันทอประปาลอดใตทางรถไฟ   ตามสัญญาของการ
รถไฟ    
(4) คาจัดทําประกันภัยรถจักรยานยนต์ รถยนต์สวนกลาง เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถจักรยานยนต์  รถ
ยนต์สวนกลาง  ภาคสมัครใจ ในความคุมครองประเภทที่ 3  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ  
เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1627  ลงวัน
ที่  22  มีนาคม  2564
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563
(กองการประปา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 188,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์เชน รถ
จักรยานยนต์ ปัมน้ํา เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช
ในการปฏิบัติราชการที่ชํารุด
(2) เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชนซอม
แซมโรงสูบน้ํา โรงกรองน้ํา ทอสงน้ํา  ทอจายน้ํา ตลอดจนสิ่งกอ
สรางอื่นๆ เทาที่จําเป็นใหอยูในสภาพใชงานไดดี
เป็นไปตาม
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
(กองการประปา)

ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นตองใชใน
สํานักงาน  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แบบ
พิมพ์ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษ กรรไกร ตรายาง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ฟิวส์  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ    
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของตาง ๆ เชน ไมกวาด แปรง ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น และอื่น ๆ   
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน คาทรายกรองน้ํา  ทอ
ประปา จีโบล์ ขอตอ ของอ น๊อต สามทาง ใบเลื่อย เทปพัน
เกลียว ฯลฯ และคาเครื่องมืออุปกรณ์ใชในกิจการ
ประปา เชน ตร๊าฟมือ ชะแลง ประแจจับทอ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จําเป็น
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:02:46 หนา : 8/11
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลื้องหมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 5,000.-บาท รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เป็นตน
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันก๊าซ  น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน สาร
สม คลอรีน ใชในกิจการประปา ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:02:46 หนา : 9/11
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์พันธุ์
พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯวัสดุอื่นที่เกี่ยว
ของ  
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พูกัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน ชุดกันฝน  เสื้อกั๊ก
สะทอนแสง  เครื่องแบบ  รองเทาบูท  ฯลฯ  วัสดุอื่นที่เกี่ยวของ  
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

วันที่พิมพ์ : 3/8/2565  17:02:46 หนา : 10/11
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล แป้นพิมพ์ เทปบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
(กองการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,050,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ของโรงกรองน้ํา  โรงสูบน้ํา  และอาคาร
ตางๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองการประปา  
เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2217 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562
(กองการประปา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 150,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาน้ําดิบใหกับกรมชลประทาน
(2) เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาคสาขาสี
คิ้ว
เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/2217 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561
(กองการประปา)
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