
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานใหม

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 115,878,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 32,095,300 บาท
งบกลาง รวม 32,095,300 บาท

งบกลาง รวม 32,095,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 513,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนาย
จาง  ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง  ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม  พ.ศ. 2533 (1,0268,700 x 5% = 513,435 บาท)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย  เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง  ในอัตรา 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ป  (10,268,700 x 2% =  20,538 บาท)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 23,868,000 บาท

เพื่อสงเคราะห์ชวยเหลือผูสูงอายุใหมีความเป็นอยูที่ดีและสงเสริม
สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ  บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570  ขอ 19  หนา 72  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,425,600 บาท

เพื่อสงเคราะห์ชวยเหลือผูพิการใหมีความเป็นอยูที่ดีและสงเสริม
สวัสดิการสําหรับผูพิการ  บรรจุในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ขอ 20  หนา 72

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อสงเคราะห์ชวยเหลือผูปวยเอดส์ใหมีความเป็นอยูที่ดีและสง
เสริมสวัสดิการสําหรับผูปวยเอดส์  บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2566 - 2570  ขอ 21  หนา  72
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เงินสํารองจาย จํานวน 434,200 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเป็นเรงดวน  ฉุกเฉิน  บรรเทาสาธารณ
ภัย  ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจากเหตุไม
คาดหวัง  เชน อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  ภัยแลง ฯลฯ  หรือ
ความจําเป็นอื่นใดที่มีความสําคัญมาในการดําเนินงานของ
เทศบาลฯ  ซึ่งไมมีการตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว  ตามความ
เหมาะสม

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

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

เงินบํารุงสันนิบาต จํานวน 116,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาต  โดยคํานวณอัตรารอย
ละ  0.00167  ของงบประมาณรายจายประจําป  เทศบาลมีงบ
ประมาณรายรับจริงทั่วไปประจําปที่ผาน
มา  103,248,511.80 บาท  หักเงินอุด
หนุน  จํานวน  43,621,414.37 บาท  คงเหลือยอดเงิน
คํานวณ  59,627,097.43 บาท  ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงิน
กู  เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,195,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  โดยคํานวณตั้งไวในอัตรารอยละ 3  ของรายไดประจําปตาม
งบประมาณทั่วไป  ไมรวมรายไดจากพันธบัตรเงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ให  เงินบริจาคและเงินอุดหนุน (รายได  116,000,000 บาท  เงิน
อุดหนุน  42,819,400 บาท  คงเหลือ 73,180,600 บาท  คิด
อัตรารอยละ 3  เทากับ  2,195,500 บาท  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ทต.บานใหม จํานวน 405,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.บาน
ใหม  ตอประชากรทุกสิทธิ์ในพื้นที่ที่มีกองทุนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการ
พัฒนา 1 หนา 41         ลําดับที่ 10  (ปรากฏในแผนงาน งบ
กลาง งานงบกลาง)
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
.2563

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาทําศพ) ของพนักงานเทศบาล
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษ (คาทําศพ) ของพนักงานจาง

วันที่พิมพ์ : 28/10/2565  13:39:26 หนา : 3/97



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,517,800 บาท

งบบุคลากร รวม 10,508,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 756,000 บาท

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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี  8,000 บาท ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา และ รองนายก
เทศมนตรี  6,000 ตอเดือน  จํานวน  2  อัตรา  
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,436,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,884,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  13 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 296,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น ระดับ
กลาง (ปลัดเทศบาล  ระดับกลาง) จํานวน 7,000 บาท ตอ
เดือน ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (รองปลัด
เทศบาล  ระดับ
กลาง)  จํานวน  5,600  บาท  จํานวน 12  เดือน  ตําแหนงนัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับตน (รองปลัดเทศบาล  ระดับ
ตน)  จํานวน  3,500 บาท ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ
กลาง (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง) จํานวน  5,600 บาท ตอเดือน ตําแหนงนักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน (หัวหนาฝายอํานวยการระดับ
ตน) จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน และตําแหนง นักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน (หัวหนาฝายปกครอง ระดับ
ตน) จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 988,200 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 49,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่น ๆ จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล
ตําบล ระดับกลาง) จํานวน 7,000 บาท ตอเดือน ตําแหนงนัก
บริหารทองถิ่น ระดับกลาง (รองปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง)  จํานวน  5,600  บาท และตําแหนงนักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับกลาง (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง) จํานวน 5,600  บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 5,895,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 810,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 310,000 บาท

    1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  จํานวน  200,000 บาท  เพื่อจายใหแกพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบาน
ใหม  ที่ผานเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
 1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก เทศบาล จํานวน  100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย เงินรางวัล คาตอบแทนสําหรับคณะ
กรรมการการสอบคัดเลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาล ใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
  1.3 เงินทําขวัญ   จํานวน  10,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาเงินทํา
ขวัญใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ในการปฏิบัติงานฝา
อันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีไดรับอุบัติเหตุระหวางปฏิบัติ
หนาที่   

คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล เมื่อมีการ
ประชุมเพื่อกิจการเทศบาล เชน การตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล การตรวจรางเทศบัญญัติ และการประชุมอื่น ๆ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 400,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 2,385,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาถายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาถายเอกสาร คาจางเหมาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ ฯลฯ

2. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาเชากลอง CCTV 
 และคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ 

3. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 60,000 บาท

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

4. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นธรรมเนียม  เชน คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ

5. คารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสาร  หนังสือพิมพ์ตางๆ
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6. คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางดําเนินคดี ฯลฯ 
7. คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

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

8. คาเบี้ยประกัน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกัน เชน ประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
จํานวน  20,000  บาท    
  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ์
เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว ทั้งคา
บริการ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
2. คาใชจายในการประชุมราชการ   จํานวน   50,000  บาท 
    เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุม เชน คา
อาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และรัฐ
พิธี  จํานวน  20,000  บาท    
 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ ไดแก วันปยมหาราช วันจักรี ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหารและ
สมาชิกสภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ฯลฯ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล
ตําบลบานใหม ฯลฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา เจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัยมงคล  ป้าย
เฉลิมพระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ
.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี หนา 45 ลําดับที่ 22)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯสิริกิติ์  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัยมงคล  ป้าย
เฉลิมพระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ
.ศ.2566 – 2570  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี  หนา 45 ลําดับที่ 23)    

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯสุทิดา  พระบรมราชินี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัยมงคล  ป้าย
เฉลิมพระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครื่องเสียง เต็นท์ พาน
พุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ
.ศ.2566-2570 หนา 44 ลําดับที่ 21)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์              ธงชาติ  ป้ายถวายพระพรชัย
มงคล  ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ป้ายโครงการ เวที เครื่อง
เสียง เต็นท์ พานพุม กรวยดอกไม คาใชจายในการจัดสถานที่  คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมกิจกรรม คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี หนา 45 ลําดับที่ 24)

โครงการเทศบาล พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ โดยจัดใหมีการออก
นอกบริเวณสถานที่ไปยังหมูบาน ชุมชนและกลุมตางๆ ภายในเขต
ตําบลบานใหม จายเป็นคาใชจายในการจัดสถานที่ เวที แผน
ป้าย เครื่องเสียง ประกาศเผยแพร บอร์ดประชา
สัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี  หนา 40 ลําดับที่ 8)

โครงการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มศักยภาพ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา สงเสริมความรู
บุคลากรและประสบการณ์รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี หนา 44 ลําดับที่ 17)

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน สื่อประชา
สัมพันธ์ ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหนา 40 ลําดับที่ 7)
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและบุคลากร สังกัด เทศบาลตําบล
บานใหม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม ใหความรูและฝึกปฏิบัตินอก
สถานที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หนา 43 ลําดับที่ 16)

โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการ เครือขายและผูปฏิบัติ
งาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตําบล บานใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการเครือขายและผูปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบาน
ใหม คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี  หนา 40 ลําดับที่ 6)

อบรมความรูเกี่ยวกับ กฎหมาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย แกผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางและประชาชนทั่วไป คาวัสดุอุปกรณ์ คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  หนา 39 ลําดับที่ 5)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ    
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ค่าวัสดุ รวม 1,280,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 260,500 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ เบรกเกอร์ หมอ
แปลงไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปู
โตะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า หมอหุงขาว
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง เตารีด ถัง
แกส ไมโครเวฟ เครื่องป้งขนมปัง ฯลฯ  

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

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

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง ประกอบดวย น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามัน
เตา ถาน กาส  แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอื่นที่เขา
รายจายประเภทนี้ ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุตางๆ เชน สําลี
และผาพันแพล เวชภัณฑ์             แอลกฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว (รวมกํามะถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กรอง จุก
ตางๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย แก กระบก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (stethoscope) เปล หามคนไข คีม ถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูกันและสี ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่
ไดจากการลางอัดขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภทวัสดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได เชน ตรา ภปร. ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,420,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาลตําบล  หรือในที่
สาธารณะ  ที่อยูในความดูแลของเทศบาลตําบล  เชน  คาไฟฟ้า
ทางหลวง  ฯลฯ เป็นตน  

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานสํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่  โดยตั้งไวถึงคาใชจาย(โทรศัพท์เคลื่อนที่ใชในการติดตอ
ราชการ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เครื่องละไมเกิน 1,000 บาท
ตอเดือน) 
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
ใหม และคาบริการอินเทอร์เน็ต  

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
งบลงทุน รวม 113,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 113,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กบานเลื่อน แบบกระจก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก บานเลื่อน แบบกระจก จํานวน 2 หลัง หลัง
ละ 4,500 บาท ใชสําหรับเก็บอุปกรณ์งานบานงานครัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR พรอมอุปกรณ์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR 
พรอมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 40,000 บาท  มี
คุณลักษณะความละเอียดไมนอยกวา 24.1 ลานพิกเซล มาพรอม
ระบบเซนเซอร์ APS-C CMOS และการบันทึกวิดีโอระดับ 4 K 
จํานวนโฟกัส 45 จุด (ผานชองมองภาพ) และ
ระบบ Dual Pixel CMOS AF (ผาน Live View) รองรับการเชื่อม
ตอ Wi-Fi พรอมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจําเป็นตองจัดซื้อ สําหรับการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานใหม (จัด
ซื้อตามราคาในทองถิ่น หรือจังหวัด หรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท สําหรับการปฏิบัติงานประชา
สัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานใหม  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 7,500 บาท สําหรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบานใหม  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVAจํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 5,700 บาท
สําหรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาลตําบล
บานใหม  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาทสําหรับ
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบาน
ใหม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 465,600 บาท
งบบุคลากร รวม 455,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 455,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 455,600 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

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

งานบริหารงานคลัง รวม 7,819,300 บาท
งบบุคลากร รวม 5,373,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,373,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,527,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกอง
คลัง จํานวน 10  อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแกขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลังระดับ
กลาง ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  5,600 บาทตอเดือน และ
เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย 2 ตําแหนง ตําแหนง
ละ 1,500 บาท โดยคํานวณ ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,592,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  10 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 79,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง  จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่น ๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทน รายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ตําแหนงผูอํานวยกอง
คลัง จํานวน 5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,398,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 923,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 242,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      
จํานวน     200,000   บาท 
     เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และลูกจาง
ประจํา ของกองคลัง เทศบาลตําบลบานใหมที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
2. คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล   
จํานวน   42,000    บาท
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุของ
เทศบาลฯ คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการการสอบคัด
เลือก เพื่อแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูง
ขึ้น ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 528,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2563  
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ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชนทําป้ายหรือแผงปด
ประกาศ การจางทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดี
ทัศน์ คาอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตาง ๆ  ฯลฯ 

2. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม เชน คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  คา
ธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ฯลฯ

3. คาจางเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาบุคคลภายนอก คา
จางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจาง
เหมาจัดทําของขวัญ หรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษา
ตนไม สวนไมดอกไมประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่
สาธารณะคาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน คาจางเหมา
อื่นๆ ฯลฯ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

4. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ เชน เชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อ
ใชในราชการของกองคลัง

5. คาประกันภัยรถยนต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ เชน รถยนต์สวนกลาง รถจักรยานยนต์สวน
กลาง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

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

2. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางเทศบาล ตําบลบานใหม ฯลฯ

3. โครงการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บภาษี คาป้ายประชา
สัมพันธ์  และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น (ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี หนาที่ 44  ลําดับที่  19)

4. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใชงานในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเป็น ในการดําเนินการตาม
โครงการ (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ยุทธ
ศาตร์ที่ 2 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  หนา 44  ลําดับที่ 20)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ    
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ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ สาย
อากาศหรือเสาอากาศ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถุง
ใสขยะ ถังขยะ น้ํายาทําความสะอาด ถวยชาม ชอนสอม แกว
น้ํา จานรอง  ผาปูโตะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม
แรง    กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร์ กรวย
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง ประกอบดวย น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามัน
เตา กาซ  แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องและอื่นที่เขาราย
จายประเภทนี้ ฯลฯ  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พูกันและสี ฟล์มสไลด์  ภาพถายดาวเทียม แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง แผง
แป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมน
บอร์ด (Main Board) สายเคเบิ้ล แผนซีดี เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่ง บอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนวยหนึ่งไม
เกิน 7,000 บาท

งบลงทุน รวม 48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนทึบ  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนแบบ
ทึบ ขนาด 4 ฟุตจํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ  4,500 บาท เป็น
เงิน 9,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือ
จังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด) 
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2. โตะพับเอนกประสงค์หนาขาว พับได จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค์หนาขาว พับ
ได ขนาด กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเ
มตร จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อ
ตามราคาในทองถิ่นหรือจังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยาง
ประหยัด)    

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

1. ตูแชเย็นชนิด  1  ประตู จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูแชเย็นชนิด 1 ประตู เป็นตูแชเย็นสําหรับแช
เครื่องดื่มอาหาร ผักและผลไมตางๆ ขนาด
กวาง 61.5 เซนติเมตร ลึก 51 เซนติเมตร สูง 185.5 เซนติเมตร ข
นาดความจุ 335 ลิตร หรือ 11.9 คิว จํานวน    1 ตู ราคาตู
ละ 18,000 บาท  (เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ของสํานักงานงบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาในทองถิ่นหรือ
จังหวัดหรือราคาที่เคยจัดหาอยางประหยัด) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 7,500 บาท  เป็นเงิน 15,000 บาท(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 409,500 บาท
งบบุคลากร รวม 369,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัด
เทศบาล  จํานวน  1 อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาล
ตําบลบานใหม ฯลฯ

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 375,900 บาท

งบบุคลากร รวม 264,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 264,500 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
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งบลงทุน รวม 51,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์  ขนาด  120  ซีซี จํานวน 51,400 บาท

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน คัน
ละ 51,400 บาท 
สําหรับการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ  ตามภารกิจงานเทศ
กิจ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,005,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,978,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,978,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,118,400 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,696,000 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน  14  อัตรา   โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่น ๆ จํานวน 19,600 บาท

เพื่อจายเป็นพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร
.) จํานวน 1,630 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินคาตอบแทน อปพร. 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ
.ศ.2549  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สดุ ที่ กค
 0408.5/ว22 ลงวันที่  12  มกราคม  2561
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวันพรอมเครื่อง
ดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการ คาสถานที่ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนา  ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน  หนา 47 ลําดับที่ 1)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
เทศบาลปใหมและเทศกาลสงกรานต์ เป็นวัสดุอุปกรณ์ คาน้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หนา 47 ลําดับที่ 2)

โครงการฝึกซอมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู และฝึก
ซอม เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หนา 47  ลําดับที่ 3)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝายพลเรือน  (หลักสูตรจัด
ตั้ง/ทบทวน)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรมใหความรู เป็นคา
วัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน      วิทยากรคาอาหารกลางวันพรอม
เครื่องดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 หนา 48  ลําดับที่ 5)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ เบรกเกอร์ หมอ
แปลงไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับเพลิง ถังดับ
เพลิง อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภทวัสดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได เชน หัวเชื่อมแกส หัววาล์ว เปด-ปด สมอ
เรือ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 247,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือทองแบนพลาสติก จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถทองแบนพลาสติก จํานวน 2 ลํา ๆ
 ละ 8,5000 บาท เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานทางน้ําหรือใชใน
การลอกวัชพืชและปฏิบัติงานชวยน้ําทวม (ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  บัญชี
ครุภัณฑ์ หนาที่ 2  ลําดับที่ 2)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

พัดลมดูดเปาควัน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมดูดเปาควัน จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 25,000 บาท เพื่อใชในการระงับเหตุในสภาพในพื้นที่อาคาร
ที่มีควันหนาแนน (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  บัญชีครุภัณฑ์ หนาที่ 2  ลําดับ
ที่ 3)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิด
อัตโนมัติ จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ   95,000  บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570  บัญชีครุภัณฑ์  หนา 6  ลําดับที่ 13)

เครื่องชวยหายใจอัดอากาศบริสุทธิ์ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องชวยหายใจอัดอากาศบริสุทธิ์ จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 110,000 บาท ใชในการระงับเหตุอัคคีภัยหรือปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่มีอากาศเป็นพิษเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1  บัญชีครุภัณฑ์  6  ลําดับที่ 14)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,597,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,533,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,533,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,303,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานเทศบาลของกองการ
ศึกษา  จํานวน 4 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารการศึกษา ระดับตน 
(ผูอํานวยการกอง) จํานวน 3,500 บาทตอเดือน จํานวน 1 อัตรา 
และนักบริหารการศึกษาระดับตน (หัวหนาฝาย) จํานวน 1,500
 บาท
ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 992,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายใหแกขาราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ของ กองการศึกษาเทศบาลตําบลบานใหม ที่ผานเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

2)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล  ตั้ง
ไว   10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาง ๆ
 ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงาน
เทศบาล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
 0408.5/ว 22 ลงวันที่
12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 452,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

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

2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจางทํา
โปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์ วีดิโอเทป วีดิทัศน์ คาลางอัด
ขยายรูปถาย  การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาลในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  วิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ป้าย สิ่งพิมพ์
ตาง ๆ ฯลฯ
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3. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ
4. คาเบี้ยประกันรถยนต์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์
สวนกลาง ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง ในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ฯลฯ 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสําหรับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลบานใหม  ฯลฯ

โครงการแขงขันทักษะทาง วิชาการเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันทักษะทางวิชาการเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และรวมคา
ใชจายอื่น ๆ 
ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว  เป็นไปเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6  ดานการพัฒนา
สังคม หนาที่ 67 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 28/10/2565  13:39:27 หนา : 36/97



โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ และรวมคาใช
จาย  อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดัง
กลาว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาของ  องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6  ดานการพัฒนา
สังคม หนาที่ 67 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในสํานัก
งาน  เชน กระดาษ ปากกา ไมบรรทัด กรรไกร แฟ้ม ตรายาง ที่
เย็บกระดาษ 
เครื่องคิดเลข  ตาชั่งขนาดเล็ก ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ โทรโขง ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
ถังขยะ ผาปูโตะ แกวน้ํา สายยางฉีดน้ํา น้ํายาทําความ
สะอาด ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน คอน ไมตาง ๆ
 สี  แปรงทาสี สวาน ราวพาดผา ปูนซีเมนต์ ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  ดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน สําลี
และผาพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัด
ไข) ถุงมือ  หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค เคมีภัณฑ์ น้ํายา
ตาง ๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน เมาส์ อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด เลา
เตอร์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 72,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางอเนกประสงค์ ไมยางพารา ขนาด 4 ชั้น จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ไม
ยางพารา ขนาด 4 ชั้น  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม  จํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท  
    - ครุภัณฑ์ดังกลาวไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตาม
ราคาทองตลาด

วันที่พิมพ์ : 28/10/2565  13:39:27 หนา : 38/97



ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พรอมไมค์ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พรอม
ไมค์  ของกองการศึกษา  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 15,000
 บาท 
    - ครุภัณฑ์ดังกลาวไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตาม
ราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองพรอมขาตั้งแบบขาเตาตั้งเดี่ยว พรอมไมตีกลอง จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองพรอมขาตั้งแบบขาเตาตั้ง
เดี่ยว พรอมไมตีกลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม  จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท  
    - ครุภัณฑ์ดังกลาวไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตาม
ราคาทองตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก  พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 7,500 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) ของ
กองการศึกษา
    - คุณสมบัติและราคาใหปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,223,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,891,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,891,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 989,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับพนักงานครูเทศบาลของกองการ
ศึกษา  จํานวน 3 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนง  และอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินวิทยฐานะชํานาญการผูที่มีคุณสมบัติ
ไดรับตามระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 757,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (เงินเดือน) ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา และคาตอบแทน (เงินเดือน) ของ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,232,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานสําหรับพนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น   พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานครู
เทศบาล  ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแหลงเรียนรู ทางการเกษตรในสถานศึกษา (สวน
สมุนไพร และผักสวน ครัว)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแหลงเรียนรูทางการเกษตรภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 9
  การพัฒนาดานการศึกษา  หนาที่ 82 ลําดับที่ 9

โครงการประเมินคุณภาพ การ ศึกษาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาดานการ
ศึกษา  หนาที่ 80 ลําดับที่ 4 

โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ  ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาดานการ
ศึกษา หนาที่ 81 ลําดับที่ 8
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โครงการสนับสนุนคาใชจาย ในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 805,000 บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว  260,000 บาท          เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม  ประกอบดวย
    -  คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กอายุ 2-5 ป  อัตราคน
ละ 1,700 บาทตอป  
    - คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  อัตราคนละ 200
 บาทตอป  
    -  คาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  อัตราคน
ละ 200 บาทตอป  
    - คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  อัตราคน
ละ 300 บาทตอป  
    - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป  อัตราคน
ละ 430 บาทตอป  
    ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ
.ศ. 2566   และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 –
 2570) หนาที่ 39 
2) โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ตั้งไว  545,000 บาท                    
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ/จางประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม ตาม
รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2566
  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน  จํานวน 245 วัน เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี หนาที่ 38 ลําดับที่ 3
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โครงการเสริมสรางประสบการณ์จริงจากการเรียนรูนอก สถานที่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมศึกษาจากประสบการณ์
จริงนอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบาน
ใหม และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ดานการพัฒนา
สังคม หนาที่ 68 ลําดับที่ 7

โครงการอบรมใหความรู ผูปกครองของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานใหม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูผูปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบานใหม และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 6
  ดานการพัฒนาสังคม 
 หนาที่ 67 ลําดับที่ 3
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ค่าวัสดุ รวม 1,165,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,165,000 บาท

    1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว    205,000  บาท
     เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณ
รายจาย 
พ.ศ. 2566 คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) หนาที่ 38 ลําดับที่ 1
    2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว    960,000 บาท
     เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตามรายการเงินอุด
หนุนทั่วไป  ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2566 คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หนาที่ 38 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนระดับอนุบาล  และเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาป
ที่  1-6 ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (สพฐ.)  ตามรายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปงบ
ประมาณรายจาย  พ.ศ. 2566 จํานวนอัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 – 2570) หนาที่ 38 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 28/10/2565  13:39:27 หนา : 44/97



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,356,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,384,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,384,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,204,400 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง(เงินเดือน) เงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน 1 อัตรา ตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

งบดําเนินงาน รวม 3,711,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 796,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว   40,000
  บาท 
 เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบานใหม ที่ผานเกณฑ์
การประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ
1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล ตั้ง
ไว  35,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหา
พัสดุ คณะกรรมการตรวจการจางของเทศบาลฯ เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล 
1.3 เงินทําขวัญ    ตั้งไว   5,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาเงินทําขวัญใหแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ในกรณีปฏิบัติงานฝาอันตรายเป็นครั้งคราว หรือกรณีไดรับ
อุบัติเหตุระหวางปฏิบัติหนาที่ 
-  เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา ผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบฯ                                                              

ค่าใช้สอย รวม 1,355,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียม
ใด ๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   
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2.คาจางเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ คาชักฟอง คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชาบาน) (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟ้า คาจางเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัด
ปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต์ คาจางเหมาจัดทําของขวัญ หรือของที่
ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมดอกไม
ประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่สาธารณะคาจางเหมาลาง
ทําความสะอาดถนน คาจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

3. คาเบี้ยประกัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์สวนกลาง เชน คาเบี้ย
ประกันรถยนต์ คาเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกขยะ คาเบี้ยประกันภัย
รถจักรยานยนต์ หรือคาเบี้ยประกันภัยอื่น ๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้   
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4. สํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 25,500 บาท

เพื่อสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  จํานวน  25,500  บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 เพื่อดําเนินการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมี
เจาของ ที่ไดจากการสํารวจ  โดยใหสํารวจ  ปละ 2 ครั้ง (ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน มิถุนายน  ตัว
ละ 6 บาท/ตอป  
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางการพัฒนา   
   1 หนา 82  ลําดับที่ 13    
-  ระเบียบการกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
-   หนังสือกรมสื่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท
  0808.2/827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0830.5/ว
 2072  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052  ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2561
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 4542  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน 2562
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว  19  ลงวันที่  3 มกราคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ  ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิก
สภา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนาตาง ๆ
 เชน คาลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาล ของผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจางและลูกจาง
ประจํา คาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คา
ธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
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ค่าวัสดุ รวม 1,560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ฟวส์  เทปพันสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า   ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นสวนวิทยุ  ลูกถวยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์คอนเคน
เซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟม หัวแรงไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับทางไฟ  สาย
อากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ                            
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน ผงซักฟอก  สบู น้ํายา
ดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ถัง
ขยะ หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ซอนสอม กระจําเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า รวมถึงหมอ
หุงขาว
ไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ รวมถึงเป็น
คาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะ เชน ยางนอก ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์กรอง
แสง ไขควง ประแจ  แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร์ ล็อคคลัตช์  กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล)  ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยานตลับลูกปน กระจกมองขางรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,050,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนต์สวนกลาง รถบรรทุกขยะ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุก รถ
จักรยานยนต์ เรือยนต์และเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง ประกอบดวย แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง กาส และ
อื่นที่เขารายจายประเภทนี้ ฯลฯ
                                                  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  พูกัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผนซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลางอัดขยาย ภาพดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์  เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ          

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย
ชุดฝึกโขนละคร  ถุงมือชนิดผา ถุงมือชนิดหนัง ผาปดจมูก เสื้อกั๊ก
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 20,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,100 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 9,500 บาท  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566 ถึง 2570 หนา 84  ลําดับที่ 2  
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เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 10,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน  จํานวน  1  เครื่อง  ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 หนา 84  ขอ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 12 หมูบาน

จํานวน 240,000 บาท

โดยจัดสรรเป็นคาการดําเนินงานในการสาธารณสุขในพื้นที่เขต
ชุมชน/หมูบาน ๆ  ละ 20,000  บาท  จํานวน 12  หมูบาน  เพื่อ
ใหประชาชน/หมูบาน ในพื้นที่ไดมีสวนรวมดําเนินการในกิจกรรม
ตาง ๆ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566 ถึง 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2  แนวทางการ
พัฒนา 1 หนา 41 ลําดับที่ 11  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 919,700 บาท
งบบุคลากร รวม 607,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 607,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 249,300 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 1 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน   
                                                                              
   
    - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 336,500 บาท

    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง(เงินเดือน) เงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง        จํานวน 2 อัตรา ตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
    - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ป                                           

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

งบดําเนินงาน รวม 312,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแก พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา  คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของพนักงานทองถิ่น พศ.2557 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2561       
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ค่าใช้สอย รวม 282,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และอาหารวาง  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 10  แนวทางการพัฒนา 1 หนา 83 ลําดับที่ 1 

2. คาใชจายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา อุปกรณ์ฉีด
วัคซีน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและอาหารวาง  คา
วัสดุ อุปกรณ์การทําหมัน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ
.2570 ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางการพัฒนา 1 หนา 83 ลําดับ
ที่  2
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3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 152,400 บาท

    เพื่อใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   จํานวน  152,400  บาท (เงินอุด
หนุนทั่วไป) เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดยจัด
สรรตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ  ตามขอมูลที่สํารวจประชากรสุนัข/แมว  ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการ
พัฒนา 1 หนา 41 ลําดับที่ 12 
   -  ระเบียบการกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
    -   หนังสือกรมสื่งเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่ มท
  0808.2/827  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0830.5/ว
 2072  ลงวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052  ลงวันที่ 14  ธันวาคม 2561
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 4542  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน 2562
    -  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว  19  ลงวันที่  3 มกราคม 2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,009,200 บาท

งบบุคลากร รวม 977,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 977,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 809,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์  จํานวน  2  อัตรา  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป  ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 152,200 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะทํางานแบบเหล็ก 5 ฟุต  7 ลิ้นชัก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก 5 ฟุต 7 ลิ้นชัก ขนาด 0.78
 x 1.54 x 0.75 เซนติเมตร
จํานวน 1 ตัว ราคา ตามทองตลาด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

 เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง ตาม
มาตรฐานกระทรวงไอซีที
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 808 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที หรือ 5 ภาพตอนาที
- มีชองใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดรับ  A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท ตามมาตรฐานกระทรวงไอซีที

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,234,200 บาท

งบบุคลากร รวม 326,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 326,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองชาง  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1 คนตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,300 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาลที่มีเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์ หมอแปลงไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพรอมขา หรือกาน สายอากาศ
หรือเสาอากาศ ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความตานทาน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณ
ดาวเทียม  
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

1. สวานไรสาย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไรสาย ขนาด 10 มม. (3/8”) 149v 3 
ระบบ เจาะกระแทกได สามารถเจาะไม เจาะเหล็ก เจาะ
คอนกรีต ขันน็อตสกูรปรับการทํางาน
ได 3 ระบบ จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 2,000 บาท ความ
จําเป็นตองจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์อื่น

1. บล็อกไรสาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชุดบลอกไรสาย 18 โวลด์ แรงบิดสูงสุด 330 นิ
วตันเมตร จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 15,000 บาท ความ
จําเป็นตองจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในตําบลบานใหม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค เป็นคาขยายเขต
ไฟฟ้าภายในพื้นที่ตําบลบานใหม  หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 12
    - ระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
    ขอ 3 วรรค 3 "หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน" หมายความ
วา (3) รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟ้า  การประปา  และองค์การ
จัดการน้ําเสีย
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  หนา 60  ลําดับที่ 30
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,326,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,476,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,476,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,068,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง(เงินเดือน) เงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง          จํานวน 18 อัตรา ตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ป                                             

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
จํานวน 18 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป

เงินอื่น ๆ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ ใหแก พนักงานจาง
จํานวน 14 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 1,850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบริการกําจัดขยะ จํานวน 1,800,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาล
นครนครราชสีมา จํานวน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ.2560

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการคัดแยกขยะจากตนทาง 3 Rs จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน สถานศึกษา และการนําขยะกลับมาใชใหมใหเกิด
ประโยชน์ตอชุมชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 4   แนวทางการพัฒนา 1  หนา 50 ลําดับที่ 2 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ตําบลบานใหม  บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หนาที่ 1  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมบทบาทหนา ที่สภาเด็กและเยาวชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมบทบาทหนาที่สภาเด็ก
และเยาวชนในตําบลบานใหม  บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 70  ลําดับที่ 14

โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมสตรี แมบาน คนพิการ ผูสูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูและทักษะทางวิชาชีพ  บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน หนา 70  ลําดับที่ 13

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา   ตานยาเสพติด(บานใหมเกมส์) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด “
บานใหมเกมส”์ ของประชาชนในเขตตําบลบานใหม และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์จัดจางจัดเตรียมสนาม/สถานที่ และรวมคาใชจาย
อื่น ๆ  ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1
  การพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา
 หนาที่ 36 ลําดับที่ 4
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โครงการสงนักกีฬา เขารวมแขงขันในระดับอําเภอจังหวัด และระดับ
อื่น ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับอื่น ๆ ของประชาชนในเขตตําบล
บานใหม  และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการทอง
เที่ยว ประเพณี กีฬา  หนาที่ 36 ลําดับที่ 6

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตาง ๆ  เชน ตาขาย
ตะกรอ/ วอลเลย์บอล ลูกฟุตบอล หวงยาง ไมตีปงปอง ไม
แบดมินตัน นวม  เชือกกระโดด ตะกราหวายแชร์บอล เสาตาขาย
ตะกรอ/วอลเลย์บอล  กระดานแสดงผลการแขงขัน  ลูกเปตอง
 ฯลฯ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เชน คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
ตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาวเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัด
กิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยว หนาที่ 35 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  เชน คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการทองเที่ยว  หนาที่ 35 ลําดับที่ 2
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โครงการฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาวสุ
รนารี  เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็น และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570
)  หนาที่ 35 ลําดับที่ 3
    องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาการทองเที่ยว  หนาที่ 36 ลําดับที่ 7

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียน และแหเทียนพรรษา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันเขา
พรรษา  เชน  คาเงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คา
ตกแตงสถานที่จัดงาน และรวมคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรม/โครงการฯ ดังกลาว เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัด
กิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ
ทองเที่ยว  หนาที่ 37 ลําดับที่ 8

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,564,900 บาท

งบบุคลากร รวม 2,600,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,600,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,716,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองชาง  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 4 คนตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับ
กลาง) 5,600 บาท ตอเดือน  ตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหารงาน
ชาง ระดับตน) จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน จํานวน 2 คน โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 599,900 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 81,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 5 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

เงินอื่น ๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง (นักบริหารงานชางระดับกลาง) 5,600 บาท ตอ
เดือน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,915,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาลที่มีเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาถายแบบพิมพ์เขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายแบบพิมพ์เขียว/คาถายแบบระวางที่ดิน 
2. คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร และคาเชาทรัพย์สิน ฯลฯ
3. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล  ในสื่อประเภทตางๆ เชน  วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ป้าย ประชา
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ตางๆ 
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4. คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จํานวน  10,000  บาท
 เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตั้งไวทั้งคา
บริการ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
    2.2 คาใชจายในการประชุมราชการ  จํานวน  20,000  บาท
 เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุม เชน คาอาหาร เครื่อง
ดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็น
ตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

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

2. คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้าย
จราจร หรือแผนป้ายตาง ๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงมือ ชุดกัน
ฝน หมวกนิรภัย รองเทา ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสามารถนําเขาประเภทวัสดุ
ลักษณะอื่น ๆ ได เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 49,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,700 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 24,000 บาท

เพื่อคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ กระแสไฟ
เชื่อม 200 Amp แรงดันไฟ 220 V จํานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 24,000 บาท มีความจําเป็นตองจัดซื้อตามราคา
ทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ
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2. เครื่องเจีย/ตัด จํานวน 11,600 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5
 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมนอย
กวา 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,300 บาท ตามราย
ละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7
 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมนอย
กวา 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไมนอยกวา 8,000 รอบตอ
นาที จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300 บาท ตามราย
ละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือ
ถือ ขนาด 9 นิ้ว ขับเคลื่อนดวยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมนอย
กวา 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไมนอยกวา 4,000 รอบตอนาที ตัด
ไมไดหนา ไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร จํานวน 1 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 6,900 บาท ตามรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

4. เครื่องตัดเหล็ก จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ไฟ
เบอร์ 14 นิ้ว กําลัง 160 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 4,200 บาท ซึ่งครุภัณฑ์ดังกลาว มีความจําเป็นตองจัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ

5. สวานเจาะไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานเจาะ มีสาย 3 หุน กําลังไฟที่
ใช 450 W สานไฟฟ้า 3/8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ  3,000 บาท  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกลาว มีความจําเป็นตองจัดซื้อ
ตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
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งานก่อสร้าง รวม 14,585,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,176,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,176,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,364,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองชาง  พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 4 คนตามตําแหนงและอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง ตําแหนงหัวหนาฝาย (นักบริหารงาน
ชาง ระดับตน) จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 705,800 บาท

เพื่อจายเป็นตอบแทน (เงินเดือน) ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 6 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 63,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 6 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินอื่น ๆ จํานวน 14,400 บาท

 - เงินเพิ่มการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ            
     เพื่อจายเป็นคาครองชีพใหแกพนักงานจางรถดูด
โคลน จํานวน 1 คน ตั้งจายไวไมเกิน 14,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาลที่มีเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

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

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน โถสวม อางลางมือ ราวพาด
ผา ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 11,984,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,984,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารหอง น้ําเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบานใหม

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อกอสรางอาคารหองน้ําสําหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบานใหม  จํานวน  6  หอง  ขนาด
พื้นที่  3 x 7.5 เมตร  พรอมอางลางมือและวางรางระบายน้ํา
เสีย  เชื่อมสูทางระบายน้ําสาธารณะ  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หนาที่ 51  ลําดับที่ 1

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบาย น้ํา คสล. หมูที่ 5  
บริเวณซอยบานนายอําเภอ

จํานวน 1,050,600 บาท

เพื่อกอสรางถนน คสล. ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ระยะ
ทาง 141.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 550 ตารางเมตร ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร ระยะ
ทาง 38.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 116 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทาง 140 เมตร พรอมบอ
พัก 12 บอ พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณซอยบานนาย
อําเภอ ถึงซอยรานฮอซอน หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 1,050,600 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 11 ลําดับที่ 33)

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 11  บริเวณซอยบานคุณบุ๋ม จํานวน 378,800 บาท

เพื่อกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะ
ทาง 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 508 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณบานคุณ
บุ๋ม หมูที่ 11 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว 378,800 บาท (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หนาที่ 22 ลําดับที่ 65)
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โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5  บริเวณซอยมุขมนตรี 33 จํานวน 457,500 บาท

เพื่อกอสรางถนน คสล. กวาง 3 เมตร ระยะ
ทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 740 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณซอย
มุขมนตรี ซอย 33 หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 457,500 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 12 ลําดับที่ 34)

โครงการกอสรางราง ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6  บริเวณหลังอาคาร
พาณิชย์ 2 ชั้น

จํานวน 543,400 บาท

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากกวาง 0.50 เมตร ระยะ
ทาง 207 เมตร  พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณหลังอาคารพา
นิช 2 ชั้น หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 543,400 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 14 ลําดับที่ 40)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูที่ 3  บริเวณหนา
บานผูใหญแสวง

จํานวน 836,600 บาท

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ขนาด
ปากกวาง 0.50 เมตร ระยะทาง 280 เมตร และทอลอดถนนเชื่อม
บอพักเดิม พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณฝั่งหนาบานผูใหญ
แสวง ถึงเชื่อมทอเดิมระบายลงลําหวยยาง หมูที่ 3 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 836,600 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 7 ลําดับที่ 20)
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โครงการกอสรางวางทอ ระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 12  บริเวณซอยบาน
นายสามารถ  อนุกุล

จํานวน 306,200 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะ
ทาง 69 เมตร พรอมบอพัก คสล. 6 บอ พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย บริเวณบานซอยบานนายสามารถ อนุกุล เชื่อม
ทอเดิม หมูที่ 12 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว 306,200 บาท (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หนาที่ 23 ลําดับที่ 71)

โครงการกอสรางวางทอ ระบายน้ํา คสล. พรอม ถนน คสล. หมูที่ 11 
 บริเวณบานยายหวอย

จํานวน 486,800 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 77 เมตร พรอมบอพัก คสล. 7 บอ พรอมถนน คสล
. กวาง 3 เมตร ระยะทาง 72 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย บริเวณบานยายหวอย ถึงลําหวยยาง หมู
ที่ 11 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว 486,800 บาท (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หนาที่ 21 ลําดับที่ 64)

โครงการกอสรางวางทอ ระบายน้ํา คสล. พรอม เสริมผิวจราจรแอ
สฟัล ติกคอนกรีต หมูที่ 9  บริเวณซอยรานตัดผมเข็มทอง

จํานวน 789,400 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 112 เมตร พรอมบอพัก คสล. 12 บอ พรอมเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต กวาง 4 เมตร ระยะ
ทาง 112 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย บริเวณซอยรานตัดผมเข็มทอง หมูที่ 9 ตําบล
บานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบ
ประมาณตั้งไว 789,400 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 18 ลําดับที่ 52)

วันที่พิมพ์ : 28/10/2565  13:39:27 หนา : 81/97



โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา  คสล. หมูที่ 7  บริเวณบานเลขที่  
249  บานโนนอุดม

จํานวน 486,100 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 90 เมตร พรอมบอพัก คสล. 9 บอ พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย บริเวณบานเลขที่ 249 ถึงบานเลขที่ 280 บาน
โนนอุดม หมูที่ 7 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว 486,100 บาท (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หนาที่ 14 ลําดับที่ 42)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมขยาย
ไหลทาง หมูที่ 6  บริเวณซอยวัชรปาน

จํานวน 1,696,100 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 333 เมตร พรอมบอพัก คสล. 32 บอ พรอมขยายไหล
ทาง คสล. ขนาดกวาง 1.10 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 300 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณซอยวัชรปาน ถึงแยก
บานครูขวัญ หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 1,696,100 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 14 ลําดับที่ 41)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถนน 
คสล. หมูที่ 7  บริเวณบานกํานันถึงลําปรุ

จํานวน 686,300 บาท

เพื่อกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 125 เมตร พรอมบอพัก คสล. 24 บอ พรอมถนน คสล. พื้นที่
ไมนอยกวา 63 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณ
หนาบานกํานัน ถึงลําปรุ หมูที่ 7 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 686,300 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐาน หนาที่ 14 ลําดับที่ 46)
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โครงการวางทอ ระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 4  บริเวณบานนายทวี  กู
ปโคกกรวด

จํานวน 524,800 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 116 เมตร พรอมบอพัก คสล. 9 บอ พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย บริเวณหนาบานนายทวี กูปโคกกรวด หมู
ที่ 4 ตําบลบานใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณตั้งไว 524,800 บาท บาท (แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หนาที่ 9 ลําดับที่ 27)

โครงการวางทอ ระบายน้ํา คสล. พรอม ถนน คสล. หมูที่ 4  บริเวณ
บานป้าใบ

จํานวน 356,500 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะ
ทาง 53.80 เมตร พรอมบอพัก คสล. 6 บอ พรอมถนน คสล
. กวาง 3 เมตร ระยะทาง 54 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 154 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณบานป้า
ใบ เชื่อมทอระบายน้ําเดิม หมูที่ 4 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 356,500 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 10 ลําดับที่ 28)

โครงการวางทอ ระบายน้ํา คสล. พรอมขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 2 
บริเวณซอยขาง รพ.สต.บานใหม

จํานวน 1,352,300 บาท

เพื่อวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร ระยะทาง 255 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. 24 บอ พรอมขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณซอย
ขาง รพ.สต.บานใหม  ถึงศาลา 80 พรรษาหมูที่ 2 ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 1,352,300 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 7 ลําดับที่ 18)
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โครงการวางทอ ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 บริเวณบานนายบุญยัง  
กางโคกกรวด

จํานวน 354,200 บาท

 เพื่อวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ระยะทาง 71.60 เมตร พรอมบอ
พัก คสล. 7 บอ พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณบานนายบุญ
ยัง กลางโคกกรวด ถึงเชื่อมรางระบายน้ําเดิมบานผูใหญ
จรินทร์ นิตย์ใหม หมูที่ 1 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 354,200 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐาน หนาที่ 4 ลําดับที่ 10)

โครงการเสริมผิวจราจร ดวยแอสฟัลติกคอนกรีต หมูที่ 8  บริเวณ
สามแยกไปบาน สจ.ประพจน์

จํานวน 701,600 บาท

เพื่อเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะ
ทาง 460 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,380 ตารางเมตร  พรอม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณสามแยกไปบาน สจ.ประพจน์ ถึง
ถนนเลียบคลองยืมชลประทาน หมูที่ 8 ตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 701,600 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐาน หนาที่ 18 ลําดับที่ 51)

โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5  บริเวณโคงทาง
ขามทางรถไฟ

จํานวน 377,100 บาท

เพื่อเสริมผิวจราจร คสล. ระยะ
ทาง 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 739.50 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณโคง
ทางขามทางรถไฟ หมูที่ 5 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้ง
ไว 377,100 บาท บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครง
สรางพื้นฐาน หนาที่ 13 ลําดับที่ 38)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,233,500 บาท

งบบุคลากร รวม 542,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 542,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,700 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ ใหแก พนักงานจาง  โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล คณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3  พ
.ศ.2549  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 หนังสือกรม
บัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สดุ ที่ กค
 0408.5/ว22 ลงวันที่  12  มกราคม  2561
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ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมอาชีพเกษตรกร ฝึกอบรมให
ความรู คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ หนา 78  ลําดับที่ 1)

สงเสริมการใชขาวพันธุ์ดี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการใชขาวพันธุ์ดี  ฝึกอบรม
ใหความรูและจัดหาพันธุ์ขาวคาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์  หนา 78 ลําดับที่ 2)

สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมทําเกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรม
ใหความรู คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลาง
วันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ประจําป 2566 – 2570  หนา 79)

อบรมและศึกษาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูและศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวันพรอมเครื่องดื่มและอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผน
พัฒนา ประจําป 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา การ
สานตอแนวทางพระราชดําริ หนา 76 ลําดับที่ 3)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 125,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,800 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

1. เครื่องสีขาวขนาดเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสีขาว ขนาดเล็ก จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 25,000.00 บาท ขนาดมอเตอร์ไมต่ํากวา 3 แรงมา (ปรากฎใน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที่ 5)

2. เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขาว จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ์
ขาว จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000.00 บาท ขนาดมอเตอร์
ไมต่ํากวา 3 แรงมา  (ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566 - 2570  บัญชีครุภัณฑ์  ลําดับที่ 6)

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 31,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอออน จํานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 10,600 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 177,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการอนุรักษ์และสงเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระเกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจาฟ้ามหาจักรีสิรินทธรฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูในการ
อนุรักษ์และสงเสริมพันธุกรรมพืชในทองถิ่น เป็นคาวัสดุ
อุปกรณ์ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม
และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2566 –
 2570  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนา การสานตอแนวทางพระราช
ดําริ 
หนา 77 ลําดับที่ 4)

2. โครงการสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อหญาแฝก วัสดุอุปกรณ์ อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาปรับพื้นที่ในการปลูกหญา
แฝก ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2566 -
 2570  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนา การสานตอตามแนวทางพระราช
ดําริ หนา 75 ลําดับที่ 2)

3. โครงการสงเสริมการปลูกตนไม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกตนไม  คาตนไม และคา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาปรับพื้นที่ในการปลูก
ตนไม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2566 –
 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์  หนา 78  ลําดับที่ 3)
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4. โครงการฟ้นฟูดูแลรักษาแมน้ําลําคลองเพื่อความยั่งยืนคูชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา พื้นฟู ปรับ
สภาพแหลงน้ํา กําจัดผักตบชวาและวัชพืช คาใชจายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําสารปรับปรุงคุณภาพน้ํา ป้ายโครงการฯ
ลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําป 2566 – 2570 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ธรรมชาติ  ลําดับที่ 1)

คาใชจายในโครงการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและพัฒนา
ชุมชนในวันสําคัญ

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้ออุปกรณ์ในการทําความสะอาดและพัฒนาใน
สถานที่สําคัญตาง ๆ ภายเขตตําบลบานใหม คาอาหารวาง  ตลอด
จนคาใชจายอื่น ๆ ตามความจําเป็น  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566 ถึง พ.ศ.2570 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการ
พัฒนา 1 หนา 50 ลําดับที่  3 (กองสาธารณสุขฯ)   

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 11,223,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,214,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,214,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 993,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองชาง กิจการ
ประปา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 3 คนตาม
ตําแหนงและ อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจํา ตําแหนงหัวหนาฝายบริการและซอม
บํารุง (นักบริหารงานชาง ระดับตน) จํานวน 1,500 บาท ตอ
เดือน จํานวน 1 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,059,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน(เงินเดือน) ใหแก พนักงานจาง ตามอัตรา
ที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 133,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ) ใหแก พนักงานจางโดย
คํานวณ                                                                  ตั้
งจายไวไมเกิน 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 7,925,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาลตําบลบานใหมที่ผานเกณฑ์
การ ประเมินและมีสิทธิ์ไดรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแกพนักงาน
จาง ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแก พนักงานเทศบาลที่มีเบิกไดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้าย หรือแผงปดประกาศ การจาง
ทํา โปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์กิจการ
ของเทศบาล ในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ  
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2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนการอบรม ประชุม
สัมมนาตาง ๆ เชนคาลงทะเบียนประชุมสันนิบาตเทศบาล คา
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและลูกจางประจํา คาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล หรือคาธรรมเนียมใด ๆ ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

3. คาจางเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจาง เหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติม สรางเสริม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ําคาบริการ
กําจัดปลวก คาจางเหมาทําขวัญ หรือของที่ระลึก ตาง ๆคาจาง
เหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมดอกไมประดับ สวนหยอม สนาม
หญา หรือที่สาธารณะคาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน คาจาง
เหมาบุคคลภายนอก คาจางเหมาอื่นๆฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับ คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และ คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ

2. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู
บริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลบาน
ใหม ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 2,295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ ในสํานักงานเชน โตะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็ม หมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร แผนป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผงกั้นหอง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟวส์ เข็มขัดรัด
ไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ต
ไลท์ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณเตือนภัย เครื่อง
จับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม
กวาด เขง มุง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชนฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไมทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน 
เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ รวมถึง
เป็นคาวัสดุอุปกรณ์ อะไหลตางๆ ของยาน
พาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน
ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต์   หมอน้ํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ลอคเกียร์ กรวย
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเตา ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,500,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารสม คลอรีน ปูนขาว ตัวเติมน้ํายา
ตาง ๆ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ เวชภัณฑ์ ถุงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเทา ถุงมือ ผาปดจมูก และอุปกรณ์ที่
จําเป็น  ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

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

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 4,000,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาเทศบาลตําบลบาน
ใหม และอาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของกิจการประปา
เทศบาลตําบลบานใหม 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําดิบที่ใชสําหรับผลิตน้ําประปาของกิจการประปา
เทศบาลตําบลบานใหม ใหกับกรมชลประทาน (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) 
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งบลงทุน รวม 1,083,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,083,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

1. ปั๊มหอยโขงแบบ END SUCTION ขนาดไมนอยกวา 70 แรงมา จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโขงแบบ END SUCTION
    - ขนาดไมนอยกวา 70 hp (แรงมา)
   - สูบน้ําปริมาณไมนอยกวา 220 m^3/hr (ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง)
   - ใชไฟฟ้า 3? (3เฟส) 380 Volt พรอมตูควบคุมไฟฟ้าปั๊มตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา (Y-?)
   - ติดตั้งพรอมใชงานได พรอมอุปกรณ์ ฟุตวาล์ว ทอเหล็กทาง
ดูด x ทางสงขนาดไมนอยกวา (6x5 นิ้ว) รวม ประตูน้ําเหล็ก เช็ค
วาล์ว
   - แรงดันในเสนทอเมื่อเดินเครื่องปั๊มไมนอยกวา 5.7 kg/cm^2
 หรือ 78 lb/in^2
   - รอบมอเตอร์ไมนอยกวา 1,450 RPM (รอบ/นาที) , 50 Hz (
เฮริทซ์)
    จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 350,000 บาท เป็น
เงิน 700,000 บาท
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2. ปั๊มหอยโขง แบบ END SUCTION ขนาดไมนอยกวา 40 แรงมา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจัดซื้อปั้มหอยโขงแบบ END SUCTION
   - ขนาดไมนอยกวา 40 hp (แรงมา)
   - สูบน้ําขึ้นถังสูงไมนอยกวา 25 เมตร
   - สูบน้ําปริมาณไมนอยกวา 80 m^3/hr (ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง)
   - ใชไฟฟ้า 3? (3เฟส) 380 Volt พรอมตูควบคุมไฟฟ้าปั๊มตาม
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา (Y-?)
   - ติดตั้งพรอมใชงานได พรอมอุปกรณ์ ฟุตวาล์ว ทอเหล็กทาง
ดูด x ทางสงขนาดไมนอยกวา (4x3 นิ้ว) รวมประตูน้ําเหล็ก เช็ค
วาล์ว
   - รอบมอเตอร์ไมนอยกวา 1,450 RPM (รอบ/นาที) , 50 Hz (
เฮริทซ์)
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 250,000 บาท 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องปั่นไฟดีเซล ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์
ดีเซล ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 55,000 บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน

1. ปากกาจับเหล็กมีแทน ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อปากกาจับเหล็กมีแทน ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 5,000 บาท

2. เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,500 บาท

3. เครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อม
โลหะ กําลัง 160 แอมป์ จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 11,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 8,000 บาท (ราคารวมพรอมติดตั้ง) ของกิจการประปา
เทศบาลตําบลบานใหม เป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไวตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน) ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาดแรงดันน้ําไมนอย
กวา 180 บาร์ สําหรับใชลางทําความสะอาดถังกรองน้ํา
ประปา จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท
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