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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลนาม่อง 

อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  76,024,122  บาท  แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง             รวม  21,804,124  บาท 

งบกลาง             รวม  21,804,124  บาท 

งบกลาง  รวม  21,804,124  บาท 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           จำนวน  220,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูดูแล

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีสิทธิฯ เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง     
ถือปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            จำนวน  15,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเง ินทดแทนประจำปี  2565 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง

โดยประมาณทั้งปีเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบภัย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการ
ทำงานให้แก่นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเง ินทดแทน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือด่วนที ่สุด               
ที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561                      

 3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จำนวน  14,981,800  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

 4. เบี้ยยังชีพความพิการ          จำนวน  4,827,600  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพคนพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาลตำบลนาม่อง              

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
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 5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์             จำนวน  144,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 6. เงินสำรองจ่าย                   จำนวน  350,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน      
ของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัยได ้เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ไฟป่าและหมอกควัน โรคติดต่อ 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย หรือภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง     

 7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 7.1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                   จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปีถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุง สมาคม พ.ศ. 
2555 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 7.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ                                 จำนวน  975,724  บาท      
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนท้องถิ่นโดย
คำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง   

 7.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาม่อง              จำนวน  240,000  บาท 
 เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาม่องสำหรับสนับสนุนการดำเนินการ  และ
การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบร ิการสาธารณสุขที ่กองทุนฯ ได ้ร ับตามประกาศคณะกรรมการหล ักประกันส ุขภาพแห่งชาติ    
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (3) สมทบ
เงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 กรณีรายได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า  20 ล้าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบทุน  พ.ศ.
2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561      
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป            รวม  11,009,440  บาท 

งบบุคลากร              รวม  7,339,040  บาท 

 1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            รวม  2,848,020  บาท 
 1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        จำนวน  725,760  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจ่ายเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื ่นของนายกเทศมนตรี/ รองนายกฯ/
ประธานสภาเทศบาล/รองประธานฯ/สมาช ิกสภาเทศบาล/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ท ี ่ปร ึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2557      

 1.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก                   จำนวน  180,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ /
ประธานสภาเทศบาล/รองประธานฯ /สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2557  

 1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          จำนวน  180,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี/รองนายกฯ/ประธานสภา
เทศบาล/รองประธานฯ/สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เบี้ยประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2557  

 1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี               จำนวน  207,060  บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี/
รองนายกฯ/ประธานสภาเทศบาล/รองประธานฯ/สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557     

 1.5 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/                จำนวน  1,555,200  บาท 
   เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภา/   
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              รวม  4,491,020  บาท 
 2.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                จำนวน  2,527,080  บาท 
 จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
       (1) ปลัดเทศบาล   
        (2) รองปลัดเทศบาล   
       (3) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล         
        (4) นักทรัพยากรบุคคล    
        (5) เจ้าพนักงานธุรการ         
        (6) นิติกร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                   จำนวน  84,000  บาท 
 จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือผู้มีสิทธิ ฯลฯ และค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ 8) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 

  2.3 เงินประจำตำแหน่ง            จำนวน  168,000  บาท 
 จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล) และหัวหน้า
สำนักปลัดฯ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564  

 2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          จำนวน  1,403,300  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
      (1)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู ้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ฯลฯ 
      (2)  ค่าตอบแทนพนักงานทั่วไป ได้แก่ตำแหน่ง ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน และยาม 

 2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง           จำนวน  308,640  บาท 
 จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนให้กับพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ 
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 งบดำเนินงาน                รวม  2,735,400  บาท 

 1. ค่าตอบแทน          รวม  504,400  บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์                   จำนวน  300,000  บาท                       
             แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
        (1) ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิฯ    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
           (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐตาม  พ.ร.บ.                        
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
           (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง   
          (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีเทศบาลตำบลนาม่อง ขอรับการสนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน           
           (5) ค่าตอบแทนผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการเลือกตั้ง 
        (6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 (7) ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จำนวน  20,00  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคำสั่งของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

 1.3 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน 120,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2562 
 1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 1.4.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/                   จำนวน  64,400  บาท    
          ลูกจ้างประจำ 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบำรุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาที ่เบ ิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 2. ค่าใช้สอย                รวม  1,030,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  จำนวน  200,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย     ใน
การดำเนินคดี ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บริการให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เน้นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ใน
ประเภทรายจ่ายนี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การจ้างเหมาดูแลและรักษาทรัพย์สินของเทศบาล การจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ   

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             จำนวน  40,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้          
       - ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศน
ศึกษา ดูงานผู้ตรวจราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯลฯ 
      - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
     - พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ 
      - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าธงสัญลักษณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน 
เชิงเทียน แจกันดอกไม้ หรือพานพุ่มฯลฯ รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศาสนา และงานรัฐพิธี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

 2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น                  จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม กรณีแทนตำแหน่งว่าง
ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เก ี ่ยวข ้องก ับการจ ัดการเล ือกต ั ้ ง  ตามที ่คณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง  (กกต.) กำหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมวันสำคัญ                    จำนวน  20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมวันสำคัญตามโครงการหรือกิจกรรมวัน
สำคัญของทางราชการ วันสำคัญของท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าชุดไฟประดับตกแต่ง ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าธงสัญลักษณ์ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ค่าพวงมาลัยหรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

 2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          จำนวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ การอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาเทศบาลตำบล/รองประธานสภา
เทศบาลตำบล/สมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกฯ/รองนายกฯ/เลขาฯ/ที่ปรึกษาฯ/พนักงานเทศบาลตำบลและ
พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที ่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2.3.4 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม           จำนวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการการประชุม
เชิงปฏิบัติการของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ประธานสภาเทศบาลตำบล รองประธานสภาเทศบาลตำบล/
นายกฯ/รองนายกฯ/เลขาฯ/ที่ปรึกษฯ/พนักงานเทศบาลตำบลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข้เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2.3.5 จิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"             จำนวน  50,000  บาท 
 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้าย
โครงการค่าเขียนป้ายสื ่อประชาสัมพันธ์  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน–พานพุ่มทอง ค่าธงชาติ ค่าธง        
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ธงตราสัญลักษณ์ ค่าชุดไฟฟ้าประดับ ค่าผ้าประดับ ค่าเทียนพร้อมชุดขาตั้ง ค่าพระบรม
ฉายาลักษณ์ ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าปากกาตั้งโต๊ะ ค่าขาตั้งกรอบรูป ค่าลวด ค่าเข็มหมุด ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 13   
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 2.3.6 ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ         จำนวน  20,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 12  

 2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            จำนวน  400,000  บาท 
 แยกเป็น       
       - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
เครื่องใช้สำนักงานฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลตำบลนาม่อง 
         - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายหรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม
กว่าเดิม เช่น อาคารสำนักงาน ห้องทำงาน ห้องประชุม รั้ว ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล คลองส่งน้ำ 
ฝาย รางระบายน้ำ ถนนสู่พื้นที่ การเกษตรฯลฯ และบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ    
        - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อ่ืนๆ เช่น ยางมะตอยสำเร็จรูป วัสดุต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือสำรวจเป็นต้นฯลฯ  
        - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ  เช่น งานระบบวัสดุต่างๆ 
สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ ประปา รางระบายน้ำ คลองส่งน้ำ และถนนฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้   

 3. ค่าวัสดุ             รวม  841,000  บาท 
 3.1 วัสดุสำนักงาน             จำนวน  200,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อหนังสือพิมพ์ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ
ซอง ตรายาง น้ำดื่ม ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ สิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน วัสดุสิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ จำแนกประเภทตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด   

 3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จำนวน  15,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบ และอะไหล่ฯ 
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 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว           จำนวน  8,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที ่จัดอยู่ในรายการวัสดุงานบ้านงานครัว  ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เช่น แก้ว จานรองแก้ว เพ่ือใช้ในการรับรองแขก หรือน้ำยาล้างจาน/ล้างแก้ว ถ้วย จาน ไม้ถูพ้ืน ฯลฯ ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ฯ  

 3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                     จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง  และรถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่     
ยางนอก-ยางใน หม้อกรอง สายไมล์ เพลา น้ำมันเบรก น้ำมันเครื ่อง เบาะรถยนต์ แบริเออร์กั ้นน้ำ ฯลฯ             
ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ ไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ ฯ 

 3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            จำนวน  400,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อน้ำมันดีเซล-เบนซิน น้ำมันเครื ่อง จาระบี สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง  
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หรือ        
รถเกรดเดอร์ เครื่องจักรกล รถเเบ็คโฮ เครื่องจักรกลหนัก ของส่วนราชการอ่ืนที่มาช่วยราชการในการซ่อมแซม
ถนนภายในเขตรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 

 3.6 วัสดุการเกษตร               จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำฯลฯ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด เชือก กระถาง ซึ่งสิ ่งของ ฯลฯ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ   

 3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                จำนวน  8,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ หรือผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี แถบบันทึกเสียง หรือภาพถ่าย
ดาวเทียม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพหรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 

 3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์                     จำนวน  100,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล          
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง      
หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ฯ        
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 4. ค่าสาธารณูปโภค                 รวม  360,000  บาท 
 4.1 ค่าไฟฟ้า              จำนวน  300,000  บาท 
 เพื่อชำระค่าใช้ไฟฟ้าของเทศบาลตำบลนาม่อง รวมทั้งค่าไฟฟ้า ตามโครงการที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจ และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลนาม่อง             

 4.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม               จำนว  60,000  บาท 
  เพื ่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสารเกี ่ยวกับระบบ  INTERNET ตำบล ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย         
ที่เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าสื่อสารอ่ืนๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ   

 งบลงทุน                   รวม  935,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์          รวม  935,000 บาท 
 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน         
 1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ (Inverter) พร้อมติดตั้ง                      จำนวน  33,500  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ lnverter) พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 เครื่อง  
 คุณลักษณะดังนี้ 
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
 - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่า ติดต้ัง 
 - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน   
 - ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
 - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
 - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  
 - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร      
(จัดซื้อตามรายการ ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 
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 1.2 จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง             จำนวน  17,500  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ตัว 
  คุณลักษณะดังนี้ 
  - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
  - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
  - ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์แบบสายดึง 
  - ปรับส่าย ซ้ายขวาและหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
  - เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
  - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
  - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
 - ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
 2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  2.1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)            จำนวน  850,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
 - เป็นกระบะสำเร็จรูป 
 - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
 - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
(จัดซื้อตามรายการ ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 

 3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
  3.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2        จำนวน  30,000  บาท 
                  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง 
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ไม ่น ้อยกว ่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน
เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 
หน่วย 
 -  หน ่วยประมวลผลกลาง  (CPU) ม ีหน ่วยความจ ําแบบ  Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  



32 
 

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย  

กว่า 2 GB หรือ  
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  

GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ 
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)      

 3.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   จำนวน  4,000  บาท 
(Ink Tank Printer)  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร ็วในการพิมพ์ร ่างส ีสำหร ับกระดาษขนาด  A4 ไม ่น ้อยกว ่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm) 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  20 
(จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ        รวม  581,060  บาท 

 งบบุคลากร          รวม  396,060  บาท 

 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม  396,060  บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จำนวน  396,060  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 12 
เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     

 งบดำเนินงาน         รวม  185,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน             รวม  9,000  บาท 
 1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
  1.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ    จำนวน  9,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาที ่เบ ิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง      

 2. ค่าใช้สอย         รวม  176,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จำนวน  96,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรืองานอื่นๆที่ไดร้ับ
มอบหมาย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุม
ประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดประชุมเพื่อนำผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติประสานงานหรือแก้ไข
ปัญหาร่วมมือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 



34 
 

 2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  25,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ในการอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการของ  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

 2.3.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม             จำนวน  25,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  รวมถึงผู ้ที ่ได้รับคำสั ่งให้ไปปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น       
พ.ศ. 2557 แก้ไข้เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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 งานบริหารงานคลัง                รวม  4,617,000  บาท 

 งบบุคลากร                 รวม  2,977,800  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               รวม  2,977,800  บาท 
 1. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จำนวน  2,362,200  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 6 อัตรา ประกอบด้วย 
 (1)  ตำแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
 (2)  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 (3)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 (4)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 (5)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
 (6)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      

 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จำนวน  48,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล   

 3. เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน  42,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับเงินค่าตอบแทน         
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564        

 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จำนวน  483,600  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 
 (1)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 (2)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 (3)  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ        

 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              จำนวน  42,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  
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 งบดำเนินงาน                รวม  1,620,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน         รวม  158,000  บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จำนวน  10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามคำสั่งของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการ        
ที่เก่ียวข้อง          

 1.2 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน  108,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ  สังกัดกองคลัง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562         

 1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
  1.3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  จำนวน  40,000  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองคลัง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   

 2. ค่าใช้สอย                รวม  1,237,000  บาท 
 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  

  2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จำนวน  410,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จัดทำปกหนังสือ
ทางว ิชาการระเบ ียบกฎหมายต ่างๆ ค ่าจ ้างเหมาแบกหามส ัมภาระ  ค ่าต ิดต ั ้ งระบบเคร ือข ่ าย                    
(Local Area Net work) ค่าจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ             
  2.1.2 ค่าจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง บันทึกข้อมูลงานพัฒนารายได้        จำนวน  96,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานบันทึกข้อมูลงานพัฒนารายได้  หรืองานอื่นๆ    

ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/  

ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 2.1.3 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่             จำนวน  96,000  บาท  
         ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื ่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู ้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธ ุรการ  หร ืองานอื ่นๆ ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย  จำนวน  1 อัตรา จำนวน  12 เด ือน เป ็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 2.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก     
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ตรวจราชการ ที่มานิเทศงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   

 2.4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
  2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ในการอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการของ  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2.4.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม            จำนวน  50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข้เพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน 
 2.4.3 จัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษี        จำนวน  500,000  บาท 
     ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก พ.ศ. 2562  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บ
ภาษีตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองท้องถิ ่น โดยจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทำ
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่แม่บท คัดลอก
ข้อมูลที ่ด ิน ค่าสำรวจภาคสนาม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมารังวัด ค่าจ้างเหมาพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื ่นที่
จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตาม  
 - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
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 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้าที่ 89  ลำดับที่ 15 

 2.5 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              จำนวน  25,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของเทศบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    

 3. ค่าวัสดุ         รวม  190,000  บาท 
 3.1 วัสดุสำนักงาน              จำนวน  75,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่เพื ่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงร ักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติ
ราชการภายในสำนักงาน อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตต่างๆ กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร แบบ
พิมพ์ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ                    

 3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จำนวน  5,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปลั๊กไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อ    
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ฯ           

 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน  5,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดอาคารสถานที่  และใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ เช่น แปรงขัดห้องน้ำ ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว จาน
รอง กระจกเงา ถาด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ      

 3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จำนวน  5,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่
การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ค่าล้างอัดภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ
และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในกิจการงานประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับจัดเก็บภาษีและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอีกท้ังเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นวัสดุ
ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปแปร
สภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
 
 



39 
 

 3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์            จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปคัตซีทฟีดเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ และวัสดุอ่ืนที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน          

 4. ค่าสาธารณูปโภค          รวม  35,000  บาท
4.1 ค่าบริการไปรษณีย์               จำนวน  35,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการ   
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือ
ต่างๆ ของทางราชการ ฯลฯ           

 งบลงทุน            รวม  19,200  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์           รวม  19,200  บาท 

 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน         
 1.1 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก       จำนวน  4,800  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า
375 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 462 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 1324 ซม. จัดซื้อราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวขอ้ง          

 1.2 ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 8 ลิ้นชัก (ขนาด 3 ฟุต)     จำนวน  5,800  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 8 ลิ้นชัก (ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต) จำนวน 1 หลัง ซึ่งมี
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 91.2 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 40.6 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 87.3 ซม. จัดซื้อ
ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

 1.3 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต        จำนวน  4,600  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 1หลัง ซึ่งมี
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1187 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 408 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 878 ซม. จัดซื้อ
ราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
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 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
 2.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จำนวน  4,000  บาท 
 เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
ราคา 4,000 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร ็วในการพิมพ ์ร ่างส ีสำหร ับกระดาษขนาด  A4 ไม ่น ้อยกว ่า  15 หน้าต ่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  
จัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน               รวม  306,240  บาท 

 งบบุคลากร                   รวม  241,440  บาท 
 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                รวม  241,440  บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น         จำนวน  241,440  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 เดือน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 งบดำเนินงาน          รวม  64,800  บาท 
 1. ค่าตอบแทน                     รวม  4,800  บาท 
 1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
  1.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน  4,800  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบำรุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาที ่เบ ิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง      

 2. ค่าใช้สอย           รวม  60,000  บาท 
 2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           จำนวน  20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ ในการอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับ
คำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน      

  2.1.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม            จำนวน  40,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  รวมถึงผ ู ้ท ี ่ได ้ร ับคำสั ่งให ้ไปปฏิบ ัต ิราชการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยค่าใช ้จ ่ายในการฝ ึกอบรม  และการเข ้าร ับการฝ ึกอบรมของเจ ้าหน ้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไข้เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           รวม  2,157,400  บาท 

  งบบุคลากร                 รวม  950,400  บาท 
 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                รวม  950,400  บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จำนวน  254,400  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2542   

 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จำนวน  648,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 6 อัตรา 
จำนวน 12 เดือน         

 1.3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง            จำนวน  48,000  บาท 
 จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนให้กับพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ   

 งบดำเนินงาน                รวม  1,132,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน                 รวม  196,000  บาท
1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์         จำนวน  150,000  บาท 

  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสีย

ไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการ

รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่า ยพลเรือนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560             

 1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลานอกราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างหรือผู้มีสิทธิฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งของเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
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 1.3 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน  36,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  

 2. ค่าใช้สอย        รวม  756,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              จำนวน  96,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรืองานอื่นๆ        
ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/   
ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  50,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวเนื่องในการ
เดินทาง ไปราชการในการอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน    

 2.1.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                จำนวน  50,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู ้ที ่ได้รับคำสั ่งให้ไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยค่าใช ้จ ่ายในการฝ ึกอบรม  และการเข ้าร ับการฝ ึกอบรมของเจ ้าหน ้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเ้พ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน      

 2.1.3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย             จำนวน  100,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสาธารณ

ภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย      

วาตภัย และภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ฯลฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด    

สาธารณภัย กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร 

ผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน  หรือไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ในการดำรงชีพเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม  และ

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม   
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(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ

นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือน ักเร ียนขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.2561 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวันที่ 29 

ธันวาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3   

 2.1.4 ชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.            จำนวน  10,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าพาหนะในการนำ อปพร.เข้าร่วมโครงการ ,     
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 90 ลำดับ
ที ่2 

 2.1.5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ           จำนวน  100,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ  เช่นเทศกาล             
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลงานประเพณีท้องถิ ่น เป็นต้น มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที ่ยว และเกี ่ยวกับการจัดการจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื ่องดื ่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง         
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 4024 ลงวันที ่ 28 ธันวาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที ่ 2 เมษายน 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 
พ.ศ. 2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1     
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 2.1.6 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        จำนวน  250,000  บาท 

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นในการ

ดำเนินงานตามโครงการ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7 

 2.1.7 ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ        จำนวน  100,000  บาท 
 ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็น
ในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 
95 ลำดับที่ 15 

 3. ค่าวัสดุ             รวม  180,000  บาท 
 3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จำนวน  10,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั ้งไมโครโฟน ฟิวส์ หลอดไฟ       
เบรกเกอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงทนสภาพ
เดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ      

 3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว       จำนวน  5,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น หม้อ กระทะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน    
น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงทน
สภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ   

 3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กรวยจราจร สัญญาณไฟ
กระพริบ ยางรถยนต์ เพลา ฯลฯ ซึ ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลือง  หมดไป แปร
สภาพ หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ  
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 3.4 วัสดุการเกษตร                  จำนวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น มีดตัดก่ิงไม้ เลื่อยตัดกิ่งไม้ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ จอบ ฯลฯ 
ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับ
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ       

 3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จำนวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ หรือผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี แถบบันทึกเสียง หรือภาพถ่าย
ดาวเทียม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ ซึ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป     
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ      

 3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย             จำนวน  100,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูง    
ใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทุนแต่ตามปกติมีอายุการใช้นาน หรือ
เมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้  วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ฯ  

 3.7 วัสดุเครื่องดับเพลิง               จำนวน  40,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยกทาง    

ส่งน้ำ ท่อดูดรถดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดต่างๆ ฯลฯ ซึ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม 
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ฯ  
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 งบลงทุน            รวม  40,000  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์           รวม  40,000  บาท 
 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน         
 1.1 จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง              จำนวน  15,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง ประตู 2 บานเปิด มีสามชั้น พร้อมราวแขวนชุด 1 ราว  
จำนวน 1 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 หรือกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 2 ครุภัณฑ์การเกษตร          
 2.1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ                       จำนวน  15,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำเบนซิน ขนาดเครื ่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.8 แรงม้า อุปกรณ์
ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ มีครบชุด พร้อมใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  เป็นไปตามหนังสือกรม
ส ่ ง เ ส ร ิ มกา รปกครองท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ที่  มท  0808.2/ว  1095 ลงว ั นที่  28 พฤษภาคม  พ . ศ .2564 หรื อ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง        

 2.2 จัดซื้อเลื่อยยนต์                         จำนวน  10,000  บาท       
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า บาร์ขนาด 11.50 นิ้ว น้ำหนัก 3.90 กิโลกรัม 
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 หรือกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 งบเงินอุดหนุน          รวม  35,000  บาท 

 เงินอุดหนุน          รวม  35,000  บาท 
 1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการร่วมให้ความช่วยเหลือ         จำนวน  35,000  บาท 
  ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  
  อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร             
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลกุดบาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถานที่กลาง) อำเภอ          
กุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นเงิน 35,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9 

  งานจราจร         รวม  150,000  บาท 

 งบดำเนินงาน        รวม  150,000  บาท 

 1. ค่าวัสดุ         รวม  150,000  บาท 
 1.1 วัสดุจราจร             จำนวน  150,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุจราจร  เช่น สีตีเส้น แผงกั ้นจราจร กรวยจราจร สัญญาณไฟ ป้าย
เตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ กระจกโค้งมน กระบองไฟ แท่นแบริเออร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อม สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงทนสภาพเดิมประกอบกับวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              รวม  7,263,328  บาท 

 งบบุคลากร                รวม  6,217,628  บาท 
 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       รวม 6,217,628 บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จำนวน  4,502,868  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครู  ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
 (2)  นักวิชาการศึกษา  
 (3)  พนักงานครู 
 (4)  เจ้าพนักงานธุรการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 1.2 เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน  42,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่14)  

 1.3 เงินวิทยฐานะ              จำนวน  294,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ พนักงานครูเทศบาลตำบลนาม่อง ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน      
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558                

 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง          จำนวน  1,370,760  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยหัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           

 1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จำนวน  8,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มค่าครองชีพชั ่วคราวหรือเงินเพิ ่มอื ่นๆ  ให้กับพนักงานจ้างผู ้มีสิทธิ  ตาม
พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2542 และหนังส ือ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558        
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 งบดำเนินงาน         รวม  679,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน          รวม  106,000  บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จำนวน  20,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล   พนักงาน
คร ูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 รวมถึง
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   

 1.2 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน  36,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 รวมถึงระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง    

 1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         
 1.3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  จำนวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล เป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาที่เบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินสว ัสด ิการเก ี ่ยวกับการศึกษาบุตร ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง                

 2. ค่าใช้สอย           รวม  390,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จำนวน  280,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการจัดทำสิ ่งของซึ ่งเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ การจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็น
กิจการในอำนาจหน้าที ่ของเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044      
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น         

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาล พนักงาน
คร ูบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
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 2.2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม             จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน       

 2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาวัสดุและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 3. ค่าวัสดุ              รวม  85,000  บาท 
 3.1 วัสดุสำนักงาน               จำนวน  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯ วัสดุที่จัดอยู่ในรายการวัสดุสำนักงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับกองการศึกษา ซ่ึง
สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ  

 3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             จำนวน  20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  

 3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จำนวน  5,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  หรือผ้าเขียนป้าย พู ่กัน และสี ฯลฯ และวัสดุอื ่นๆ              
ทีจ่ำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวัสดุที่จัดอยู่ในประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ในกิจการ งาน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ        

 3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์               จำนวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่นที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ 
หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ  
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 4. ค่าสาธารณูปโภค          รวม  98,000  บาท 
 4.1 ค่าไฟฟ้า                จำนวน  48,000  บาท 
 เพื ่อชำระค่าใช้ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และหนังสือ        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563   

 4.2 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม             จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสารเกี่ยวกับระบบ  INTERNET รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับการ       
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลนาม่อง ทั้ง 5 ศูนย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน    
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง      
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2563          

 งบลงทุน          รวม  366,700  บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์              รวม  10,000  บาท 
 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน         
  1.1.1 จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง            จำนวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  จำนวน 4 ตัว 
  คุณลักษณะดังนี้ 
   - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
   - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
   - ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แบบสายดึง 
   - ปรับส่าย ซ้ายขวาและหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
   - เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
   - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
  - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
   - ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
 
 
 



53 
 

 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                รวม  356,700  บาท 
 2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
 2.1.1 ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเสาธง           จำนวน  200,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้ง    
บ้านนาขาม พื้นผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 422 ตารางเมตร พื้นหนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการ 
ประมาณการและรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 
พ.ศ. 2570 (แก้ไข ฉบับที่ 1) หน้าที่ 29  ลำดับที่ 12     

 2.1.2 ต่อเติมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคารหลังเก่า          จำนวน  15,000  บาท 
  กับอาคารหลังใหม่ 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมอาคารหลังเก่ากับอาคารหลังใหม่  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร ขนาด กว้าง 1.30 เมตร ยาว 16.0 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและรูปแบบรายการที ่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ฉบับที่ 1) หน้าที่ 28  ลำดับที่ 8    

 2.1.3 ต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารหลังเก่ากับอาคารหลังใหม่        จำนวน  114,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารหลังเก่ากับอาคารหลังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
วัดโพธิสมพร ขนาด กว้าง 3.40 เมตร ยาว 20.0 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการประมาณ
การและรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 
2570 (แก้ไข ฉบับที่ 1) หน้าที่ 28  ลำดับที่ 7       

 2.1.4 ถมดิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร)            จำนวน  27,700  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร พื้นที่ถมดินทั้งหมด 
200 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและรูปแบบรายการที่เทศบาล
ตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ฉบับที่ 1)  หน้าที่ 28  
ลำดับที่ 9 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา              รวม  6,767,250  บาท 
 งบดำเนินงาน                รวม  3,394,650  บาท 
 1. ค่าใช้สอย                รวม  1,499,450  บาท 
   1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ         
  1.1.1 แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย           จำนวน  50,000  บาท   
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2         

  1.1.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา       จำนวน  1,449,450  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้                     
   1. ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก  ในอัตรามื ้อละ 21 บาท/คน/วัน
จำนวน 245 วัน   
   2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อจัดหา สื่อการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก สำหรับจัดประสบการณ์การเร ียนรู้  ตามหน่วยการเรียนรู้ หรือแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องตามมาตรฐานการใช้สื ่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  
   3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
     (1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
     (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี     
     (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
     (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1  

 2. ค่าวัสดุ                 รวม  1,895,200  บาท 
 2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว           จำนวน  1,895,200  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลนาม่อง ทั้ง 7 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง ทั้ง 5 ศูนย์ จำนวน 260 วัน    
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 งบเงินอุดหนุน                รวม  3,372,600  บาท 

 เงินอุดหนุน                รวม  3,372,600  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ          
 1. อุดหนุนส่วนราชการ           จำนวน  3,372,600  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลนาม่อง 
ทั้ง 7 แห่ง ในอัตรามื้อละ 21 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 9     

 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ            รวม  70,000  บาท 

 งบดำเนินงาน            รวม 70,000 บาท 
 1. ค่าใช้สอย             รวม  70,000  บาท 
 1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 1.1.1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ             จำนวน  70,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที ่ตำบลนาม่อง เช่น ค่าป้าย ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าของรางวัล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที ่1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1   
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             รวม  3,754,760  บาท 

 งบบุคลากร                รวม  2,303,760  บาท 

 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        รวม  2,303,760  บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จำนวน  1,520,340  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั ้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี  ตำแหน่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   (2) นักวิชาการสาธารณสุข 
  (3) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   (4) เจ้าพนักงานธุรการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542      

 1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จำนวน  21,420  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ฯลฯ ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          

 1.3 เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน  42,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวข้องเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2564 

 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จำนวน  648,000  บาท 
 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำศูนย ์กู้
ชีพ กู้ภัย และคนงานประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ         

 1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จำนวน  72,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ  

 

 

 

 

 



57 
 

 งบดำเนินงาน                         รวม  1,352,600  บาท 

 1. ค่าตอบแทน          รวม  382,600  บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์         จำนวน  183,000  บาท 

 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้   
  (1) ค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาเสียไปให้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จำนวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิฯ ที่ได้รับ
คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 รวมถึง
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

 1.3 ค่าเช่าบ้าน              จำนวน  150,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   

 1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         
 1.4.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/                     จำนวน  44,600  บาท 
  พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับ

การศึกษา ที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเง ินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง

ปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 2. ค่าใช้สอย         รวม  560,000  บาท 

 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
 2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จำนวน  400,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
 (1) ค ่าโฆษณาและเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารได ้แก ่การประชาส ัมพ ันธ ์ต ่างๆ  ทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์สิ ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์วารสาร เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ งานกิจกรรมสำคัญต่างๆ  ของ
เทศบาล ฯลฯ 
 (2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลนาม่อง จ้างเหมาดูแลและรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อมสนามหญ้าใน
เขตตำบลนาม่อง  จ้างเหมาพ่นป้องกันโรคติดต่อต่างๆ จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ค่าจ้างติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาล ฯลฯ  

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   
 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  70,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ   
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาม่องสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมหรือผู้ได้รับคำสั่ง    
ให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลตำบลนาม่องและได้กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการถือปฏบิัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม       

 2.2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม             จำนวน  40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู ้ที ่ได้รับคำสั ่งให้ไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น        
พ.ศ. 2557          

 2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น รถพยาบาล รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า และทรัพย์สินอื่นๆ    
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 3. ค่าวัสดุ          รวม  400,000  บาท 
 3.1 วัสดุสำนักงาน                  จำนวน  40,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตรายางฯลฯ 
ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 

 3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว                 จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง ถุงพลาสติกใส่ขยะ แปรงถูพื้นและ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ฯ   

 3.3 วัสดุก่อสร้าง                จำนวน  10,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างงานต่างๆ  เช่น หิน ทราย ไม้ ปูนซีเมนต์      
ท่อซีเมนต์ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือ ไม่คงสภาพเดิม
ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ     

 3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              จำนวน  20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลอดจนอุปกรณ์ 

และเครื่องอะไหล่ต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ   

 3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              จำนวน  90,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทุกประเภทที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันเครื่องฉีดพ่น
ฆ่าเชื้อโรคในกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหะนำโรคติดต่อ และเพื่อป้องกันการระบาดตามภาวะ ที่เกิดการระบาด
และเครื่องตัดหญ้าในกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  ฯลฯ และอื่นๆ       
ที่เกี่ยวข้องซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 

 3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           จำนวน  150,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา น้ำยา
พ่นหมอกควัน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอนประครองศีรษะ
ฯลฯ ซึ ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ  
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 3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จำนวน  5,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์หรือผ้าเขียนป้าย  พู่กัน และสี ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพ       
มีลักษณะเมื ่อใช ้แล้วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน             
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ฯ        

 3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย               จำนวน  20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื ้อ กางเกง รองเท้า เสื ้อกั๊กสะท้อนแสง หมวก     
ถุงมือผ้าคลุมหน้า ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ฯ 

 3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์               จำนวน  30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ฯ 

 3.10 วัสดุอื่น         จำนวน  5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนก
งบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสิ่งของโดยมีสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ฯ   

 4. ค่าสาธารณูปโภค                   รวม  10,000  บาท 

 4.1 ค่าบริการโทรศัพท์               จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการและหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น สำหรับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
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 งบลงทุน            รวม  98,100  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์            รวม  98,100  บาท 
 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน          
 1.1 จัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีล้อ                        จำนวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ขาเหล็ก จำนวน  3  ตัว คุณลักษณะดังนี้ 
          - ขนาด W66 x D65 x H 140– 114 เซนติเมตร 
 - ที่นัง่และพนักพิงบุด้วยฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มด้วยหนัง 
 - ที่เท้าแขนทำด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลิน (Polypropylene) 
  - ขาเก้าอี ้ชนิด 5 แฉก แกนเดียว ทำจากเหล็กชุบโครเมียม ลูกล้อทำจากพลาสติก Nylon 
ทนทาน 
 - มีแกนปรับระดับ สูง - ต่ำ ได ้
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

 1.2 จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง             จำนวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  จำนวน 4 ตัว 

  คุณลักษณะดังนี้ 

  - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 

  - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 

  - ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แบบสายดึง 

  - ปรับส่าย ซ้ายขวาและหยุดส่ายได้ตามต้องการ 

  - เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 

  - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 

  - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  

  - ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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 2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
 2.1 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ                      จำนวน  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน  2  เครื่อง 
            โดยมีลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
            เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน 
              - จอแสดงผล จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ ่71x58 มม. และตัวเลขแสดงผลสูง 22 มม. 
              - หลังการตรวจวัดธีฮอสซิลโลเบตริก 
              - บริเวณท่ีตรวจวัดเฉพาะทาง ต้นแขน 
              - ระยะในการตรวจวัด ความดัน 0-299 มม. ปรอท ชีพจร 40-199 ครั้ง/นาที 
             - ความคาดเคลื่อน ความดัน +3 มม. ปรอท ชีพจร +5% ของค่าที่อ่านได ้
              - การแสดงผลบนหน้าจอ LCD  
              - ความดัน แสดงตัวเลข 3 หลัก ในหน่วย มิลลิเมตรปรอท 
              - ชีพจร แสดงตัวเลข 3 หลัก 
              - สัญลักษณ์ หน่วยความจำ/การเต้นผิดปกติของหัวใจ/อัตราการเต้นของชีพจร/แบตเตอรี่
ต่ำ/ความแน่นของปลอกแขน/การเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน 
              - หน่วยความจำ หน่วยความจำ 2x90 ชุดของค่าตรวจวัด 
             - แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน 
             - ปิดเครื่องอัตโนมัติ ใน 3 นาท ี
             - น้ำหนักตัวเครื่องหลัก ประมาณ 216 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) 
             - ขนาดตัวเครื่องหลัก 132 มม. x 101 มม. x 46 มม. 
             - อายุการใช้งานของตัวเครื่องหลัก 10,000 ครั้งภายใต้การใช้งานปกติ 
             - อายุการใช้งานแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได ้300 ครัง้ สำหรับการใช้งานปกติ 
                      - สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บหลีกเลี่ยงการกระแทกแสงแดดจ้าหรือฝนในระหว่างการขนส่ง 
** หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ที่ระดับความสูง 2,000 ม. 
 อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย  
            1. เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Monitor) 
            2. ปลอกแขน (Cuff) 
            3. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA 4 ก้อน (AA size alkaline battery 4 pcs) 
            4. คู่มือการใช้งาน (Instruction manual) 
            5. ใบรับประกัน (Warranty card)      
 6. กระเป๋าผ้า (Bag) 
            7. อะแดปเตอร์ (Adapter) 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง 2570) หน้า 168 ลำดับที่ 15 
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 3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         
 3.1 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน                      จำนวน  10,600  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จำนวน  1  เครื่อง  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
  2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
  3.  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
  4.  พร้อมใบมีด 
(จดัซื้อตามรายการที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 

 4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
 4.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All ln One สำหรับงานประมวลผล                    จำนวน  23,000  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้  หน่วยความจำแยกจาก
หน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 

 - มีช ่องเช ื ่อมต่อระบบเคร ือข ่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
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 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 4.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กสำหรับงานประมวลผล           จำนวน  22,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  1  เครื่อง 
  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 4.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                   จำนวน  7,500  บาท 
 พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer)   
  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  
                   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
                   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dp 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      รวม  768,000  บาท 

 งบดำเนินงาน                  รวม  270,000  บาท 

 1. ค่าใช้สอย         รวม  270,000  บาท 
 1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 1.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง         จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะต้นทางเพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการขยะที ่ถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 14        

 1.1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2 

 1.1.3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า         จำนวน  120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเช ่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื ่องดื ่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที ่1) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1  
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 1.1.4 อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร           จำนวน  40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารโดยมี
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
อื่น ที่จำเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)  หน้าที่ 71 ลำดับที่ 10 

 1.1.5 อมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก            จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล
และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพ้ืนที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และประสานงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในพื ้นที ่เป็นเครือข่าย อถล. ดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูลมูลฝอย ป้องกันและร ักษา
สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่  4    
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 งบลงทุน               รวม  118,000  บาท 

 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม  118,000  บาท 

 1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
 1.1.1 ปรับปรุงและต่อเติมแผงขายของตลาดสดบ้านโพนงาม        จำนวน  118,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมแผงขายของตลาดสดบ้านโพน
จำนวน 12 แผง (จำนวน 3 แถวๆละ 4 แผง) ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.80 เมตร  ช่อง
ทางเดินระหว่างแผง 1.00 เมตร  ด้านล่างแผงปิดทึบทั้ง 3 ด้านเปิดช่อง 1 ด้านมีประตูล็อคเปิด-ปิด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที ่1) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1   

 งบเงินอุดหนุน         รวม  380,000  บาท 

 เงินอุดหนุน         รวม  380,000  บาท 
 1. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         
 1.1 อุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบลนาม่องสำหรับการดำเนินงาน        จำนวน  380,000  บาท 
  ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     
 เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนหมู่บ้านในเขตตำบลนาม่องสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 19 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1          
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             รวม  1,977,500  บาท 

 งบบุคลากร                รวม  1,255,200  บาท 

 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               รวม  1,255,200  บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จำนวน  1,013,760  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 (2)  นักพัฒนาชุมชน   
 (3)  เจ้าพนักงานธุรการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    

 1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จำนวน  24,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ ฯลฯ 

 1.3 เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน  42,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่นว่าด้วยกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2)   

 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จำนวน  151,440  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

 1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จำนวน  24,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้กับพนักงานจ้างผู้มีสิทธิ    

 งบดำเนินงาน        รวม  458,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน         รวม  123,000  บาท 
 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                     จำนวน  10,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างผู้มีสิทธิฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกราชการ ตามคำสั่งของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง   
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 1.2 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน  63,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้ที ่มีสิทธิเบิกได้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง         

 1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         
 1.3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.
2563 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง         

 2. ค่าใช้สอย         รวม  240,000  บาท 
 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
 2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           จำนวน  120,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
   (1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ในกิจการของเทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ 
ใบปลิว โปสเตอร์วารสาร เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
    (2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการจัดทำสิ่งของซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในกองสวัสดิการ
สังคม เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยตำแหน่งอื่นๆ     

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ในการอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการของ  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 

 2.2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม               จำนวน  50,000  บาท 
 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนาการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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 2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       จำนวน  20,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้สำนักงาน 
และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ของเทศบาลที่อยู่ในความดูแลกองสวัสดิการสังคมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปก 

 3. ค่าวัสดุ            รวม  95,000  บาท 
 3.1 วัสดุสำนักงาน               จำนวน  40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ,
ปากกา, ดินสอ, ไม้บรรทัด, คลิป, กาว, ลวดเย็บกระดาษ, ซอง, ตรายาง, แฟ้ม ฯลฯ ซึ่งสิ ่งของโดยสภาพ          
มีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย  วัสดุคงทน            
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ       

 3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้การบริการสาธารณะเรื่องการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม 
โครงการต่างๆ ของเทศบาล เช่น ไมโครโฟน ปลั๊กไฟ ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ 

 3.3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จำนวน  5,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ หรือผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ         

 3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์               จำนวน  40,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , เทปบันทึกข้อมูล ,         
ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด, สายเคเบิล, แป้นพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ                 

 งบลงทุน            รวม  64,300  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์           รวม  64,300  บาท 
 1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          
 1.1 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม  USB  ในตัว    จำนวน  7,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพรอม USB ในตัว จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,000 บาท 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
 2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล          จำนวน  23,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆละ 
23,000 บาทมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือMax Boost)  
 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) มีหน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดตั ้งอยู ่บนแผงวงจรหลักที ่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
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 2.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก     จำนวน  7,500  บาท 
  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถ ังหมึกพ ิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,500 บาท  
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 
ภาพต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาท ี(ipm)     
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564  จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 2.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก        จำนวน  4,000  บาท 
  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

 2.4 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ               จำนวน  22,800  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท จำนวน 4 
เครื่อง  
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA  (600 Watts) 
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

 งบเงินอุดหนุน         รวม  200,000  บาท 
 เงินอุดหนุน         รวม  200,000  บาท 
 1. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         
 1.1 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรครบวงจร (IAC)         จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธุรกิจเกษตรครบวงจร  (IAC) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2     
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 1.2 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11       จำนวน  50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหนองสะไน  หมู่ที่ 11 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1      

 1.3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอูนจานพัฒนา            จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอูนจานพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3        

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               รวม  440,000  บาท 
 งบดำเนินงาน         รวม  440,000  บาท 
 1. ค่าใช้สอย         รวม  440,000  บาท 
 1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  
  1.1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส          จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที ่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2 

 1.1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           จำนวน  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1    

 1.1.3 พัฒนาศักยภาพสตรี              จำนวน  80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเขียนเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 4   
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 1.1.4 ส่งเสริมการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัว          จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5 

 1.1.5 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        จำนวน  100,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที ่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 1 

 1.1.6 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นสานรักสานสัมพันธ์              จำนวน  30,000  บาท 
  ครอบครัวเข้มแข็ง 
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร หรือค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเขียนป้ายชื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องตามระเบียบเบิกจ่ายได้เท่าที ่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 3 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             รวม  1,658,000  บาท 

 งบดำเนินงาน                รวม  1,658,000  บาท 

 1. ค่าใช้สอย                รวม  1,028,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         
 1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จำนวน  988,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น 

 - ค่ากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล มูลฝอยติดเชื้อ ขยะอันตราย           
      - ค่าจ้างเหมาดูแลและรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อมสนามหญ้าในเขตตำบลนาม่อง 
          - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในที่หรือทางสาธารณะภายในเขต
ตำบลนาม่อง  
 - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 - ค่าจ ้างเหมาบร ิการพน ักงานประจำรถขยะ  จ ้างเหมาผ ู ้ช ่วยงานกองสาธารณส ุขและ
สิ่งแวดล้อม ค่าจ้างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
เทศบาล ฯลฯ 

 1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              จำนวน  40,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า และทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่

ใช้งานได้ดี                 

 2. ค่าวัสดุ          รวม  630,000  บาท 
 2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว             จำนวน  500,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง ถุงพลาสติกใส่ขยะ แปรงถูพื้นและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ  

 2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              จำนวน  20,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียนฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  ซึ ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ฯ   
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 2.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              จำนวน  90,000  บาท 
เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่น  เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื ่อง จารบี ก๊าซหุง
ต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าดฯลฯ สำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกิจการของเทศบาลซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ          

 2.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย               จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื ้อ กางเกง รองเท้า เสื ้อกั๊กสะท้อนแสง หมวก     
ถุงมือ ผ้าคลุมหน้า ผ้าปิดปากปิดจมูก ฯลฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ฯ      

 2.5 วัสดุอื่น                จำนวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนก
งบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสิ่งของโดยมีสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ฯ  

 งานไฟฟ้าและประปา         รวม  960,000  บาท 
 งบเงินอุดหนุน         รวม  960,000  บาท 
 เงินอุดหนุน         รวม  960,000  บาท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
 1.1 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า  (สายบ้านนายเพชร อนันต์)         จำนวน  300,000  บาท 
  บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 4 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายบ้านนายเพชร อนันต์) บ้านหนองสะไน หมู่
ที ่4 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 6    

 1.2 ขยายเขตใหบ้ริการไฟฟ้า (สายรอบสำนักสงฆ์หนองหิน)          จำนวน  330,000  บาท 
  บ้านหนองค้าพัฒนา หมู่ที่ 12 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายรอบสำนักสงฆ์หนองหิน) บ้านหนองค้า
พัฒนา หมู่ที่ 12 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1) หน้าที่ 35 ลำดับ
ที ่1   
 1.3 ขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายสำนักสงฆ์โนนสวรรค์)                     จำนวน  330,000  บาท 
    บ้านหนองค้าหมู่ที่16     
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตให้บริการไฟฟ้า (สายสำนักสงฆ์โนนสวรรค์) บ้านหนองค้า 
หมู่ที่ 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 32 
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    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ        รวม  370,000  บาท 

 งบดำเนินงาน         รวม  370,000  บาท 
 1. ค่าใช้สอย         รวม  270,000  บาท 
 1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
  1.1.1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด           จำนวน  200,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  หรือการแข่งขันกีฬาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล ค่าบำรุงสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายได้เท่าที่จำเป็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ          
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1                

 1.1.2 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา            จำนวน  70,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ
อำเภอ จังหวัด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน ชุดกีฬาพร้อมถุงเท้า รองเท้า เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ชุดวอร์มของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 
137  ลำดับที่ 2  

 2. ค่าวัสดุ          รวม  100,000  บาท 

 2.1 วัสดุกีฬา              จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ฯลฯ ซึ่ง 
สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ  
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม  300,000  บาท 

 งบดำเนินงาน         รวม  200,000  บาท 

1. ค่าใช้สอย        รวม  200,000  บาท 
 1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 1.1.1 ส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง           จำนวน  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา  ค่าอาหารและเครื ่องดื ่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ามหรสพ ค่าการแสดง และหรือค่าใช้จ ่ายในการ
แสดง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 138  ลำดับที่ 3     

 1.1.2 อบรมธรรมะกลางพรรษา             จำนวน  50,000  บาท 
 เพื ่อจ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะกลางพรรษา  เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าตอบแทนวิทยากรหรือค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าที่ 60 ลำดับที่ 4      

 งบเงินอุดหนุน         รวม  100,000  บาท 

 เงินอุดหนุน         รวม  100,000  บาท 

 1. เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน        
 1.1 อุดหนุนงบประมาณจัดงาน รวมใจไทกะเลิงและชนเผ่าอำเภอกุดบาก   จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนาและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าที่ 62 ลำดับที่ 8   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา            รวม  2,335,760  บาท 

 งบบุคลากร         รวม  952,560  บาท 

 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        รวม  952,560  บาท 
 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จำนวน  730,200  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย          
   1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง    
   2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ       
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 1.2 เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน  42,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  

 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จำนวน  168,360  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    

 1.4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จำนวน  12,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง   

 งบดำเนินงาน         รวม  316,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน           รวม  46,000  บาท 

 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จำนวน  10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการตามคำสั่งของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง          

 1.2 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน  36,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้ที ่มีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง    
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 2. ค่าใช้สอย           รวม  50,000  บาท 

 2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี ่ยวเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ในการอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
  2.2.3 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม             จำนวน  10,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที ่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน       
 2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             จำนวน  30,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ของเทศบาล เช่น เครื่องคอม
พิมพ์เตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

 3. ค่าวัสดุ          รวม  220,000  บาท 
 3.1 วัสดุสำนักงาน               จำนวน  50,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง  
ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติราชการภายใน
สำนักงาน อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตต่างๆ กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ 

 3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              จำนวน  40,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียนฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  ซึ ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ฯ  
 3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              จำนวน  70,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ก๊าซ
หุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าดฯลฯ สำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกิจการของเทศบาลซึ่งสิ่งของโดยสภาพ
มีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วยวัสดุคงทน          
วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ   
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 3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์               จำนวน  60,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล ซึ่งสิ่งของโดยสภาพ มีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 

 งบลงทุน                 รวม  1,067,200  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์                รวม  1,067,200  บาท 
 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน         
 1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ lnverter)    จำนวน  47,200  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบตั้งพื้นหรือแขวน  (ระบบ lnverter) จำนวน  1  
เครื่อง   
  คุณลักษณะดังนี้ 
         -  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  30,000  บีทียู 
          -  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
          -  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน   40,000  บีทียู  ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 
          -  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
         -  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
         -  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
แล้ว เพื ่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาเครื ่องปรับอากาศที ่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤด ู(SEER) สูงกว่า  
(จัดซื้อตามรายการ ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564)  

 1.2 จัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง             จำนวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร  40  ช่อง  จำนวน  2  หลัง  คุณลักษณะดังนี้ 
  - ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง 
  - ผลิตจากเหล็กแผ่น SPCC  
  - เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
  - เพ่ิมการยึดเกาะด้วย การเคลือบ  ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 
  - มีล้อเลื่อน 
 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
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 1.3 จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง             จำนวน  10,000  บาท 
 เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง  จำนวน 4 ตัว 
  คุณลักษณะดังนี้ 
  - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
  - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
  - ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แบบสายดึง 
  - ปรับส่าย ซ้ายขวาและหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
  - เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์ 
  - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอล แบริ่ง 
  - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
  - ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในรายการกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
 2.1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)          จำนวน  1,000,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
 แบบดับเบิ้ลแค็บ 

 - เป็นกระบะสำเร็จรูป 
 - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
 - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
(จัดซื้อตามรายการ ที่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 

 งานก่อสร้าง                 รวม  8,734,560  บาท 

 งบบุคลากร                รวม  1,628,160  บาท 

 1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               รวม  1,628,160  บาท 

 1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จำนวน  1,045,920  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย         
     1) ตำแหน่งวิศวกรโยธา           
     2) ตำแหน่งนายช่างโยธา            
     3) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า      
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542       
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 1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จำนวน  24,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตลอดจนเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล  

 1.3 เงินประจำตำแหน่ง               จำนวน  42,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล  ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2)          

 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จำนวน  480,240  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 
     1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  
     2) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  
     3) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า           

 1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จำนวน  36,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตลอดจนเงินเพิ่มอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 

 งบดำเนินงาน                รวม  1,736,000  บาท 

 1. ค่าตอบแทน           รวม  66,000  บาท 

 1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จำนวน  10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามคำสั ่งของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนของผู ้ปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2559 รวมถึง
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง          

 1.2 ค่าเช่าบ้าน                จำนวน  36,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้ที ่มีสิทธิเบิกได้  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง        

 1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        
  1.3.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ  จำนวน  20,000  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นค่าบำรุงการศึกษา  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับ
การศึกษาที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบฯ สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญสังกัดกองช่าง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 2. ค่าใช้สอย                รวม  1,420,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         

 2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จำนวน  600,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น         
         - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างทำ
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
วารสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ต่างๆ   
         - ค่าจ้างเหมาขุดลอกลำเหมือง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำตั ้งไว้ ภายในเขตเทศบาล เพ่ือ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง   
         - ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ประปาหมู่บ้าน
ที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ และการจัดทำสิ่งของซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกองช่าง เช่น ค่าแรงจ้างจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเขียนแบบ ค่าจ้างจัดทำแผนที่แนวเขตฯ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา ฯลฯ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล เป็นต้น     
         - ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ  

 2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จำนวน  10,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ ในการอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับ
คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

 2.2.2 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม             จำนวน  10,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม            จำนวน  800,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น         
         - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  เช่น ตู้เย็น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี       
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 - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
          เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย  หรือ
จำเป็นต้องบำรุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม เช่น อาคารสำนักงาน ห้องทำงาน ห้อง
ประชุมรั้ว ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล คลองส่งน้ำ ฝาย รางระบายน้ำ ถนน คสล.ถนนลูกรัง ฯลฯ และ
บรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
         - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ   
         เพื ่อจ ่ายเป็นค่าบำร ุงร ักษาหรือซ ่อมแซมทรัพย์ส ินอื ่นๆ  เช ่น ยางมะตอยสำเร ็จร ูป วัสดุ
ต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือสำรวจ เป็นต้น ฯลฯ 
         - รายการค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ   
             เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงร ักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือโครงการถ่ายโอนจากส่วนราชการ
ต่างๆ เช่น งานระบบวัสดุต่างๆ สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ ประปา รางระบายน้ำ คลองส่งน้ำและถนน ฯลฯ ให้
อยู่ในสภาพดี  
 3. ค่าวัสดุ         รวม  250,000  บาท 
 3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             จำนวน  100,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น         
         - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้การบริการสาธารณะเรื่องไฟฟ้าสาธารณะในถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น วัสดุไฟฟ้า คีม ไขควง ฟิวส์ ไม้ชักฟิวส์ เข็มขัดเชฟต้ี หมวกนิรภัย สายไฟ เทปพัน
สายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก หลอดไฟ หม้อแปลง ชุดโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ฟอร์โตเซลล์ฯลฯ    
        - เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้ออุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื ่อซ่อมไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่
อง เช่น เทปพันสายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก หลอดไฟ หม้อแปลง ชุดหลอดฟูลออเรสเซนต์ ชุดโคมไฟแสงสว่าง
สาธารณะ ฟอร์โตเซลล์ เบรคเกอร์ คัทเอาท์ บล็อกลอยติดพนัง ตู้คอนโทล บล็อกกันน้ำ รางครอบสาย แท่ง
กาวด์ บันไดอะลูมิเนียมทรงเอ บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ  
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหน่วยงานที่เทศบาล
ตำบลนาม่องรับผิดชอบและที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ เช่น เทปพันสายไฟ สวิตช์ ปลั๊ก หลอดไฟ หม้อแปลง ชุด
หลอดฟูลออเรสเซนต์ ชุดโคมไฟแสงสว่างสาธารณะฟอร์โตเซลล์ เบรคเกอร์ คัทเอาท ์บล็อกลอยติดผนัง ตู้คอน
โทล บล็อกกันน้ำ รางครอบสาย แท่งกราวด์ ฯลฯ    
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานกิจการประปา เช่น ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ คัดเอ้า คาปาซิ
เตอร์ แมกเนติก เบรกเกอร์ ตู้คอนโทรล ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ 

 3.2 วัสดุก่อสร้าง                จำนวน  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสา
เหล็ก เหล็กเส้น ตะปู ค้อน จอบ เสียม สิ ่ว ขวาน เลื ่อย กบไสไม้ ท่อ และอุปกรณ์ประปา วัสดุลูกรัง
ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   ซึ่งสิ่งของโดยสภาพ มีลักษณะ
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เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ           

 3.3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           จำนวน  100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อมสิ ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมประกอบด้วยวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ฯ        

 งบลงทุน                 รวม  5,370,400  บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ์         รวม  330,000  บาท 

1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        
 1.1.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สาย         จำนวน  330,000  บาท 
  บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ระบบเสียงไร้สาย บ้านหนองสะไน   
หมู่ที่ 11 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   
          1. ชุดระบบแม่ข่าย (ภาคส่ง) 
              - เครื่องส่งสัญญาณ ชนิดติดตั้งประจำที่ กำลังส่ง 1-5 วัตต์ ความถี่ตามที่ กสทช กำหนด 
              - ไมโครโพนสำหรับประกาศ 
              - โต๊ะเก้าอ้ีสำหรับติดตั้งระบบแม่ข่าย 
              - สายอากาศของเครื่องส่ง และสายนำสัญญาณ 
              - เสาส่งสัญญาณ 12.00 เมตร 
              - คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมระบบ 
          2. ชุดระบบลูกข่าย (ภาครับ) 
              - เครือ่งรับสัญญาณ ชนิดติดตั้งประจำที่ ความถี่ตามที ่กสทช กำหนด       
              - Power amp 100 w rms 
             - เสาอากาศรับสัญญาณ 
              - ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิต 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 3 
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 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               รวม  5,040,400  บาท 

 2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
  2.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (สายบ้านนายประหยัด โททุมพล)     จำนวน  84,000  บาท 
   บ้านหนองสะไน  หมู่ที่ 18 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประหยัด โททุมพล) บ้าน
หนองสะไน หมู่ที่ 18 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบร ูปรายการท ี ่ เทศบาลตำบลนาม ่องกำหนด  เป ็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 103       

 2.1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาภู)           จำนวน  330,000  บาท 
  บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาภู) บ้านหนองค้า หมู่ที ่2 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที ่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 7       

 2.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          จำนวน  330,000  บาท 
  (สายบ้าน ผอ.พิทักษ์-สวนมะนาวหวาน) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้าน ผอ.พิทักษ์-สวนมะนาว
หวาน) บ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
ชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่
องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 34   

 2.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            จำนวน  330,000  บาท 
     (สายบ้านนายกะบิน โถคำนาม) บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายกะบิน โถคำนาม) บ้านนาม่อง
หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1  ป้าย 
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1   

 2.1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             จำนวน  80,000  บาท 
  (สายบ้านนายเพียร ศรีบุญเรือง) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเพียร ศรีบุญเรือง) บ้านหนอง
สะไน หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรายการ
ประมาณการและแบบร ูปรายการท ี ่ เทศบาลตำบลนาม ่องกำหนด  เป ็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 ถึง 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3     
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 2.1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           จำนวน  250,000  บาท 
  (สายบ้านนายศักดิ์ศิริ ไชยตะมาตย์) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายศักดิ์ศิริ ไชยตะมาตย์) บ้าน
เชิงดอย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 
ป้ายรายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 21      

 2.1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           จำนวน  330,000  บาท 
  (สายบ้านนายสมัย แก้วคนตรง) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมัย  แก้วคนตรง) บ้านโพน
งาม หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 58                      

 2.1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           จำนวน  171,000  บาท 
  (สายไปสำนักสงฆ์บ้านเชิงดอย) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 
 เพื ่อจ ่ายเป็นค่าก ่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายไปสำนักสงฆ์บ้านเชิงดอย)            
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 20     

 2.1.9 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนานายพอดี) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9       จำนวน  330,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายนานายพอดี) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง
เฉลี ่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื ่อโครงการจำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 38     

 2.1.10 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านนางสมหมาย ถาปันแก้ว)        จำนวน  222,600  บาท 
   บ้านโพนงาม หมู่ที่ 17 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านนางสมหมาย ถาปันแก้ว) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 
17 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที ่เทศบาลตำบลนาม่อง
กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 97  
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 2.1.11 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านหนองสะไน-นาหนองห้าง)           จำนวน  88,000  บาท 
  บ้านหนองสะไน  หมู่ที่ 18   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายบ้านหนองสะไน-นาหนองห้าง) บ้านหนองสะไน หมู่
ที่ 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 104    

 2.1.12 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายแยกนานายศุภกฤษ  โถชารี)          จำนวน  40,000  บาท 
  บ้านหนองสะไน  หมู่ที่ 18 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายแยกนา นายศุภกฤษ โถชารี) บ้านหนองสะไน หมู่
ที่ 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
รายการประมาณการและแบบร ูปรายการท ี ่ เทศบาลตำบลนาม ่องกำหนด  เป ็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 2570 (แก้ไข ครั้งที ่1) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 6     

 2.1.13 ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหนองบัว) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9        จำนวน  330,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง (สายหนองบัว) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง
เฉลี ่ย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี ่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายชื ่อโครงการจำนวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตาม
แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2    

 2.1.14 ก่อสร้างถนนลูกรัง             จำนวน  295,000  บาท     
        (สายหน้าเทศบาลตำบลนาม่อง-นานายปิ่นทอง) บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  (สายหน้าเทศบาลตำบลนาม่อง-นานายปิ ่นทอง)         
บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบล
นาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 111 

 2.1.15 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก         จำนวน  232,800  บาท 
  (สายบ้านนางรัศมี ยะตะโคตร) บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านนางรัศมี ยะตะโคตร) 
บ้านนาขาม หมู่ที่ 15 กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง พร้อม
ป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบล
นาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 87 
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 2.1.16 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอย 3)        จำนวน  330,000  บาท 
  บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 14 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอย3) บ้านหนองสะไน หมู่ที่
14 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง พร้อมป้ายชื่อโครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 (แก้ไข ครั้งที่ 1) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1   

 2.1.17 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก         จำนวน  330,000  บาท 
  (สายบ้านนายชัยนำมิตร ก้อนธิงาม-บ้านนายวันทอน ดงภูยาว) บ้านโพนงาม  หมู่ที่ 5 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยนำมิตร ก้อนธิงาม 
- บ้านนายวันทอน ดงภูยาว) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 180.00 เ มตร 
พร้อมบ่อพัก 3 แห่ง พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและแบบ
รูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) หน้าที่ 
149 ลำดับที่ 17          

 2.1.18 ก่อสร้างศาลาประชาคม  บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8         จำนวน  380,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการ
และแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าที่ 152 ลำดับที่ 28          

 2.1.19 ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามลำห้วยอูน บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7      จำนวน  387,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานแขวนข้ามลำห้วยอูน บ้านดงนิมิต หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 19.00 เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการประมาณการและ
แบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาม่องกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570) 
หน้าที่ 152 ลำดับที่ 27          

  2.1.20 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร         จำนวน  120,000  บาท 
  สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง 

            เพื ่อจ ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล       
ตำบลนาม่อง 

 3. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
 3.1 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)            จำนวน  50,000  บาท 
 เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) ตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนาณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที ่กค 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561    




