
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลปรุใหญ่
อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 63,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,608,370 บาท
งบบุคลากร รวม 12,236,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800
.-  บาท จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  345,600.-  บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือนละ 15,840.-  บาท จํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน 380,160.-  บาท รวมเป็นเงิน 725,760.-  บาท 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 6,000.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000.- บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือนละ 4,500.- บาท จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน 108,000.-บาท รวมเป็นเงิน 180,000.-บาท  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000
.-  บาท จํานวน 12  เดือน   เป็นเงิน 72,000.-  บาท รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2  อัตรา ๆ เดือนละ 4,500.-  บาท จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน 108,000.-  บาท รวมเป็นเงิน 180,000.-  บาท  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1  อัตรา ๆ เดือนละ 10,080.-บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960.-บาท ทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ๆ เดือนละ 7,200.-บาท จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 86,400
.-บาท รวมเป็นเงินทังสิน 207,360.- บาท 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตังไว้ 190,080 .- บาท                 
             
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,840.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 190,080.-บาท                 
          
1.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  ตังไว้ 155,520 .- บาท           
                   
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ  12,960.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.- บาท               
             
1.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตังไว้ 1,209,600 .- บาท               
               
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
  อัตราๆ เดือนละ 10,080.- บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600
.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,388,650 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,017,850 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่ง และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล ตังจ่าย 12  เดือน จํานวน 18 อัตรา  รายละเอียดดังนี
- ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน)  จํานวน 1 อัตรา 
- รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน) จํานวน 2 อัตรา 
- หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทัวไป) จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทัวไป) จํานวน 1 อัตรา 
- นักตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. จํานวน 2 อัตรา
- นิติกร ปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา 
- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  จํานวน 3 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.  จํานวน 2 อัตรา 
- นักจัดการงานทัวไป ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.  จํานวน 2 อัตรา 
- เจ้าพนักงานทะเบียน ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมสําหรับปรับวุฒิที ก.พ
. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง และเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ตังจ่าย 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 253,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ตังจ่าย 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,638,956 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 25 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 327,444 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาลตัง
จ่าย 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 4,317,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 787,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

1.1  เงินรางวัลกรรมการ ตังไว้ 20,000 .- บาท                          
      1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่า
เบียประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตําแหน่งสายงานผู้
บริหาร เงินรางวัลเกียวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้า
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก หรือ
สอบเปลียนสายงาน ฯลฯ               
      2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน
รางวัลเกียวกับการสอบ พ.ศ. 2543
                               
1.2  เงินรางวัลประจําปี ตังไว้ 180,000 .- บาท                          
       1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที
ผ่านการประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ                              
       2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการโดยการแต่งตังจากสภา
เทศบาล และหมายความรวมถึงอนุกรรมการเพือกิจการของสภาเทศบาล
โดย จ่ายให้วันละ 250.- บาทต่อคน 
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ซึงได้รับ
แต่งตัง เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุม กรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 ลงวันที 1 เมษายน 2554  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล ทีต้องทํา
งานในวันหยุดราชการเป็นครังคราว                           

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 489,600 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัด
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตังจ่าย 12  เดือน       

2. ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 68,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของสํานักปลัดเทศบาลทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบฯ    

2. ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 2,065,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าซักฟอก  
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิงไม้ ตัดหญ้า 
 -  ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือฯลฯ
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆค่าเช่าทีดิน    
 -  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก   
 -  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ
        -  ค่าใช่จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา   
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  18:20:40 หน้า : 4/61



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 320,000 บาท
2.1 ค่ารับรอง  ตังไว้  5,000 .-บาท 
 1. เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศน์งานตรวจงาน
หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลเพือจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครืองดืมค่าของขวัญค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริหารค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง 

2.2 ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้ 15,000 .-บาท 
 1. เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม   
 2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 ข้อ 4 และ
ข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 080.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 
 
2.3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตังไว้ 200,000 .- บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดกิจกรรมในงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 วันที 28 กรกฎาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที 12 สิงหาคมโดยเบิกจ่ายเป็นค่าธงชาติและ
ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานทีค่าอาหารและ
เครืองดืมค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นทีใช้ใน
โครงการ
        ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 5 หน้า 68 

2.4 ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี  รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ ตัง
ไว้ 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ
 เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  วันที 5 ธันวาคม  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที 13 ตุลาคม  วันปิยม
หาราช วันที 23 ตุลาคม  ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพลุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น 
       ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 7 หน้า 69
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง     

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

โครงการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการดําเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นใช้
ในโครงการ 

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ที ยธ 02048/ว 57 ลงวันที 22  พฤษภาคม  2560

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 8 หน้า 69

โครงการประชาสัมพันธ์ จํานวน 200,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ภารกิจและบทบาทหน้าทีขององค์กรให้หน่วยงาน และประชาชนได้รับ
ทราบโดยการออกบริการประชาชนเคลือนที จัดทําตู้รับเรืองร้องทุกข์/ร้อง
เรียนประจําหมู่บ้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทําแผ่นพับใบ
ปลิว โปสเตอร์เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของเทศบาลค่าจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   ลําดับที 14
 หน้า 131  
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โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการทํางานของข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ

จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรมการรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทํางาน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ 

2. ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   ลําดับที 5
 หน้า 129 

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปรุใหญ่เช่นค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารค่า
อาหารว่างและเครืองดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 

2. ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ลําดับที 6
 หน้า 129 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชือมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงค่าเช่าพืนทีเพือให้บริการInternet แก่
ประชาชนและรองรับการดําเนินการต่าง ๆ เช่นการบันทึกข้อมูลพืนฐาน
ของ อปท. ข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนข้อมูลเพือการวางแผน
และประเมินผล การจัดทําระบบเครือข่ายภาย
ใน (Local  Area  Network) ฯลฯ 

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ลําดับที 1
 หน้า 128 
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โครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดโครงการรู้รักสามัคคีตําบลปรุ
ใหญ่ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นทีใช้ในโครงการ     
      

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ลําดับที 19
 หน้า 132 

โครงการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีตําบลปรุใหญ่และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ่ ตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง   

2. ฐานอํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17
 มกราคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม  2560          

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 6 หน้า 68

โครงการวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวัน
เทศบาล ประจําปี 2560 เพือจ่ายเป็นค่าค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   ลําดับที 11
 หน้า 130 
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โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงาน สําหรับคณะผู้บริหาร ท้อง
ถินสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่นค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 

2. ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 5) พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2
/ว 3446 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548
    
3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   ลําดับที 4
 หน้า 128 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น เครืองพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองถ่ายเอกสาร
เครืองโทรศัพท์ เครืองโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกนําและ
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล
ตําบล
  
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ 
 
2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานดาว
เทียม และอืน ๆ     

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  18:20:40 หน้า : 9/61



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจานถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือนํา
สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการฯลฯ  

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลงจอบฯลฯ       

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน
แบตเตอรี ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ฯลฯ       

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 170,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าช นํามันเครืองฯลฯในกิจการของเทศบาลและของหน่วย
งานอืนทีเทศบาลขอรับการสนับสนุนเครืองจักรกลต่าง ๆ   

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางหัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเกษตร       

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ขาแขวน
ทีวีติดผนัง ฯลฯ   

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ      

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,005,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคารสถานทีที
อยู่ในการดูแลของเทศบาล  

2. ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานค่าโทรศัพท์เคลือนที ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบํารุงรักษาสายของเทศบาล        

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าโทรสารค่าเทเล็กซ์ค่าวิทยุติดตามตัวค่าวิทยุสือสารค่าใช้
จ่ายเกียวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL  ค่าเช่าพืนที
เว็บไซต์และค่าสือสารอืน ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการและค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อม       

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

งบลงทุน รวม 53,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 32,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 2 เครือง ๆ
 ละ 16,000.-บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตับเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2560)   

2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    

3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 6 หน้า 82

4. คุณลักษณะพืนฐาน เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
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โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 16,000.-บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2560)  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมฉบับที
 1 ลําดับที 1 หน้า 33   
4.  คุณลักษณะพืนฐาน  
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
               1) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
               2) ในกรณีทีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz
     - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
     - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็น
อย่างน้อย 

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,600 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครือง ๆ ละ 2,800.-บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําปี พ.ศ. 2560)   

2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553    

3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 7 หน้า 82

4.  คุณลักษณะพืนฐาน
             - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
             - สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี เทศบัญญัติ แผนการดําเนินงานและ
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินของเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินสีปีเทศบัญญัติแผนดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถินและค่ารับรองคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ่ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559      
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 2 หน้า 67

โครงการประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน
เพือจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผน
พัฒนาท้องถินเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและเพือให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มีความเข้มแข็งและ
แก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลให้หมดไป โดยจ่ายเป็น
ค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืมค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์อืน ๆ ที
เกียวข้องจําเป็นในโครงการ       
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง
 คร้งที 1 ลําดับที 3 หน้า 67

โครงการประชาคมชุมชนตําบล จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมชุมชนตําบลเพือจัด
ลําดับความสําคัญของโครงการทีได้จากการจัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้านเพือ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน เพือส่งเสริมการมีของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและเพือให้สามารถพัฒนาประชาคมให้มี
ความเข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่า
วัสดุและค่าอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 4 หน้า 68
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,449,580 บาท
งบบุคลากร รวม 3,653,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,653,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,269,860 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลังตังจ่าย 12
  เดือน จํานวน 7 อัตรา   รายละเอียดดังนี    
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)    จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)    จํานวน 1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการคลัง ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมสําหรับปรับวุฒิที ก.พ
. หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณวุฒิ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง และเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญของกองคลัง และเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลัง ตังจ่าย 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังตังจ่าย 12 เดือน  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 176,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของกองคลังตังจ่าย 12 เดือน
จํานวน 1 อัตรา   รายละเอียดดังนี
- เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 932,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง จํานวน 7 อัตรา ตัง
จ่าย 12 เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง ตังจ่าย 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 770,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของกองคลังทีต้อง
ทํางานในวันหยุดราชการเป็นครังคราว  
    2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542    
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 217,200 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลังที
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯตังจ่าย 12  เดือน       
     2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2552 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 118,500 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของกองคลังทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบ ฯ   
2. ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
          -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
          -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ ฯลฯ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการพ.ศ. 2553 

โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที จํานวน 10,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที เช่นค่า
ป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆทีจําเป็นเกียวข้องกับโครงการ  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2550 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ทีมท 0808.3/ว 462 ลง
วันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 21
 หน้า 132 
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โครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเพือเพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

จํานวน 5,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพือเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆและอืนๆ ทีจําเป็น  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2550 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ทีมท 0808.3/ว 462 ลง
วันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555     
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 7
 หน้า 129 

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2550 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ทีมท 0808.3/ว 462 ลง
วันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555      
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียน
แปลง
 คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 67

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการชําระ
ภาษีเช่น ค่าป้ายโครงการค่าอุปกรณ์ต่างๆและอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวข้องกับ
โครงการ      
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2550 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที 
มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9 มกราคม 2555     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 20
 หน้า 132 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น เครืองพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถจักรยานยนต์และ
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความดูแลของกองคลัง
เทศบาลตําบลปรุใหญ่          
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด แก้วนํา ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน
แบตเตอรี ยางรถยนต์ ยางนอกยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้าง
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น รูปทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก จํานวน 16,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 16,000.-บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ
. 2560)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 8 หน้า 82
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน 
            - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
              1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
             2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.0 GHz
          - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
          - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
          - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
          - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้
เป็นอย่างน้อย
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โครงการจัดหาเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา

จํานวน 9,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 9,000.-บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ
. 2560)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม
 คร้งที 1 ลําดับที 6 หน้า 34
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน  
             - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
             - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
             - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
             - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
             - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
             - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
             - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
             - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
             - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
             - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
             - สามารถทาสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
             - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
             - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,528,230 บาท
งบบุคลากร รวม 1,080,630 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,080,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 663,210 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆของสํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตังจ่าย 12  เดือน จํานวน 2
 อัตรา   รายละเอียดดังนี 
- หัวหน้าฝ่ายฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทัว
ไป)จํานวน1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปง./ชง.จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบตังจ่าย 12 เดือน 

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  18:20:40 หน้า : 20/61



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 352,536 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 3 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,884 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาลงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตังจ่าย 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 407,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัด
เทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯตังจ่าย 12  เดือน    
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ
ของสํานักปลัดเทศบาลทีอยู่ในเกณฑ์ทีจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรตามระเบียบฯ   
2. ฐานอํานาจพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติม  

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้างสํานักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนค่าอาหาร ค่าเครืองดืม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจํา
เป็นในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนที
สุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว 668 ลงวันที 27
 มีนาคม 2560    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 7
 หน้า 90 
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน ค่าอาหารค่าเครืองดืม อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็น
ในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนที
สุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว 668 ลงวันที 27
 มีนาคม 2560    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 6
 หน้า 90  

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น สายอากาศ เสา
อากาศ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟหลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เครือง
รับโทรทัศน์จานดาวเทียม และอืน ๆ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจานถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือนํา
สําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลงจอบ ทราย หิน ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางหัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเกษตร      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ขาแขวน
ทีวีติดผนัง ฯลฯ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัดถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการดับเพลิงการป้องกันไฟ
ป่า ตลอดจนการตรวจเช็คสายดับเพลิงเติมสารเคมีดับเพลิง/โฟมดับเพลิง
ของรถดับเพลิง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆทีไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองหมายจราจร เช่นกรวยยางชนิดมีแถบสะท้อนแสงเครืองหมาย
จราจร (ประเภทบังคับ,เตือน)และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับงานด้าน
จราจร การปรับปรุงแก้ไขสิงจําเป็นในด้านจราจร เพือให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัยแก่ประชาชนทัวไป และเกิดความเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

งบลงทุน รวม 40,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลือน (กระจก) จํานวน 10,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเลือน (กระจก)  จํานวน 2
 หลัง ๆ ละ 5,000.-บาท (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิมเติม
ฉบับที
 1  ลําดับที 3 หน้า 33  
      

ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดหาเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 25,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดเครืองยนต์ 2 แรงม้า แผ่น
บังคับโซ่ 18 นิว จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 25,000.-บาท (จัดซือจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด)  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553   
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที
 1 ลําดับที 4 หน้า 34   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,600 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 2
 เครือง ๆ ละ 2,800.-บาท (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําปี พ.ศ. 2560)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับ
ที 1 ลําดับที 2 หน้า 33
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน  
             - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
             - สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันอปพร. เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องจําเป็นในโครงการ
     2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 13
 หน้า 92  

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เช่นค่าวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 14
 หน้า 93 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลปรุใหญ่โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อปพร.และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 11
 หน้า 92 
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โครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมนํา จํานวน 30,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจาก
การจมนํา 
     2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 9
 หน้า 91 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนเกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน/ไฟป่าในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย/ไฟป้าในชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน วิทยากรค่า
เครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
     2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2
 พฤศจิกายน 2558    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 8
 หน้า 91  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบลปรุใหญ่โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าชุดฝึก อป
พร.และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 10
 หน้า 91  

โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการอุปโภค-บริโภค จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือราษฎรทีประสบภัยแล้ง  
     2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียน
แปลง
 คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 44

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรทางถนนประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่

จํานวน 30,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการ
จราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็น
ในโครงการ
     2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 12
 หน้า 92  
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองการลดความเสียงจากเหตุสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการประชาชนและเฝ้าระวัง
เหตุสาธารณภัยภายในเขต
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
      2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.4/ว 212  
ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 5
 หน้า 90  

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
โครงการติดตังตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชุมชนคน
ชุม 1 หมู่ 1

จํานวน 30,000 บาท

1.  ติดตังหัวจ่ายดับเพลิงในชุมชนคนชุม 1
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลําดับ
ที    หน้า            

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,262,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,646,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,646,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,386,180 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆของกองการศึกษาตัง
จ่าย 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา   รายละเอียดดังนี    
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) จํานวน1 อัตรา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) จํานวน  1
 อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. จํานวน  1 อัตรา   
- ครู คศ.1  จํานวน  1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  1,156,980  บาท  เงินอุดหนุนทัวไป  229,200
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัว
หน้าฝ่ายบริหารงานศึกษาตังจ่าย 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา จํานวน 10
 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 648,000.-บาทเงินอุด
หนุนทัวไป 432,000.-บาท  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษาตังจ่าย 12
 เดือน  (ตังจ่ายจากเงินรายได้ 72,000.-บาท , เงินอุดหนุนทัว
ไป 48,000.-บาท)

งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองการศึกษาทีต้องทํางาน
ในวันหยุดราชการเป็นครังคราว  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการ
ศึกษาทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตังจ่าย 12  เดือน    
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น 
     -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
2.1  ค่ารับรอง  ตังไว้  10,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองต่าง ๆ เช่นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับส่วน
ราชการต่าง ๆ ทีมาประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ ฯ หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ  
     2.  ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 4 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2547 ข้อ 4 และข้อ 67 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 080.4/ว
 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทํางานช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทํางานช่วง
ปิดภาคเรียน 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553
    3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 140  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี เครืองโทรศัพท์ รถ
จักรยานยนต์และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบล    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า เครืองรับโทรทัศน์ จานดาว
เทียม และอืน ๆ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก สบู่ แก้วนํา ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลงจอบฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เช่นเวชภัณฑ์ต่าง ๆสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นเครืองเล่นดีวีดี กระดาษ
ป้ายผ้าสีและอืน ๆทีจําเป็น      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ     
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเช่นสือการเรียนการสอนวัสดุการเรียน
การสอนและอืนๆทีจําเป็น       
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่ 
2.  ฐานอํานาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว 2271ลงวันท2ี3 พฤศจิกายน 2552 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการเช่น ค่าบํารุงรักษา และ
อืน ๆ ทีเกียวกับประเภทนี  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการพ.ศ. 2553 

งบลงทุน รวม 151,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดหาตู้เหล็ก 2 บานเลือน (ทึบ) จํานวน 10,000 บาท

 1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเลือน (ทึบ) จํานวน 2 หลัง ๆ
 ละ 5,000.-บาท (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 22
 หน้า 169 

โครงการจัดหาพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว จํานวน 20,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลดโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16
 นิว จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 12 หน้า 36   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 16,000.-บาท (จัดซือตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจําปี พ.ศ. 2560)  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแป
ลงคร้งที 1 ลําดับที 14 หน้า 84
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน  
             - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
             - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
             - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
             - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
             - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
             - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
             - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย

โครงการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,600 บาท
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครือง ๆ ละ 2,800.-บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ
. 2560)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงการ
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 15 หน้า 84
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน
             - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
             - สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่  เช่น ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียน  และอืน ๆ ทีจําเป็น 
     2. ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553
     3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1  ลําดับที 1 หน้า 26        

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,748,040 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,243,040 บาท
ค่าใช้สอย รวม 859,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดงานค่าวัสดุสิงของ ค่าจัดเตรียมสถานที การจัด
กิจกรรมนันทนาการ และอืน ๆทีจําเป็น
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 9
 หน้า 127  

โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุ
ใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดนิทรรศการผลงานนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่โดยเบิกจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ค่าเอกสารเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็น
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 8
 หน้า 126 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าทีรับผิดชอบด้านการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็กและเจ้าหน้าทีรับผิดชอบด้านการศึกษา    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553    
      3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 125  
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โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน จํานวน 60,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือเพิมพูนความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในและนอกห้องเรียน ค่ายานพาหนะ ค่า
วิทยากรค่าอาหารว่าง เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์อืนทีเกียวข้องกับโครงการ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 6
 หน้า 126  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 108,800 บาท

     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําลปรุใหญ่  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียน
แปลง
 คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 66

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 441,000 บาท

     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดหาหรือจ้าง
เหมาดําเนินการจัดหาอาหารสําหรับนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปรุใหญ่จํานวน 90 คน คนละ 20 บาทต่อวันเป็นเวลา 245
 วัน 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียน
แปลง
 คร้งที 1 ลําดับที 4 หน้า 66
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ค่าวัสดุ รวม 383,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 383,240 บาท

1.1  อาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ตังไว้ 
210,782 .- บาท 
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านคนชุม ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาชันปีที 6
 จํานวน 110 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแป
ลง คร้งที 1 ลําดับที 2 หน้า 66

1.2  อาหารเสริม (นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่ 
ตังไว้ 172,458 .- บาท 
     1.  เพือเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปรุใหญ่จํานวน 90 คน อัตราคนละ 7.37 วัน เป็น
เวลา 260 วัน  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแป
ลง คร้งที 1 ลําดับที 3 หน้า 66
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งบเงินอุดหนุน รวม 505,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 505,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 505,000 บาท

1.1 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคนชุม ตังไว้  440,000 .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
คนชุม ระดับอนุบาลถึงป.6 อาหารมือละ  20บาทต่อคน จํานวน 110 คน
เป็นเวลา 200 วัน  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติม ข้อ 4 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 80

1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที ตังไว้ 50,000.- บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที
        2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 74 ลงวันที 8
 มกราคม 2553    
        3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับ
ที 2 หน้า 155  

1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม   ตังไว้ 15,000.-  บาท 
        1.  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านคนชุมตามโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
        2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 74  ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553    
         3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับ
ที 3 หน้า 155  

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  18:20:40 หน้า : 36/61



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,689,270 บาท
งบบุคลากร รวม 2,306,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,306,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 847,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ
ตังจ่าย 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา  รายละเอียดดังนี    
     - ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุข)จํานวน1 อัตรา
     - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณ
สุข)จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตังจ่าย 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,285,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 11 อัตรา ตังจ่าย 12 เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 113,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองกองสาธารณสุขฯ ตัง
จ่าย 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,369,930 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯทีต้องทํา
งานในวันหยุดราชการเป็นครังคราว 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณ
สุขฯทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตังจ่าย 12  เดือน    
2.  ฐานอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2552 
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ค่าใช้สอย รวม 775,930 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 555,930 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 - ค่าเช่าทีทิงขยะ    
 - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
        - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและ
พนักงานจ้าง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถบรรทุกขยะคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ผง
ซักฟอก นํายาล้างจาน ถ้วยชามแก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือนํา
สะอาด ชา กาแฟ ถังขยะสําหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ฯลฯ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นจอบ เสียม ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัว
เทียน แบตเตอรียางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครืองสําหรับรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกขยะ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เครืองใช้ทางการ
สาธารณสุข อาทิ เช่นผ้าพันแผลแอลกอฮอล์ ยาล้างแผล ชุดปฐม
พยาบาล เบืองต้น เครืองวัดความดัน ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางหัวก๊อก ท่อ ข้อต่อ และ
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเกษตร      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเช่นเสือคลุมหมวกรองเท้าถุง
มือหน้ากากฯลฯเพือเป็นเครืองแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าทีประจํารถขยะและ
เครืองแบบ EMS  รวมทังงานให้บริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

งบลงทุน รวม 13,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดหากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
      1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ้ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 9,000.-บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
มีนาคม 2560)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 20 หน้า 85
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล   
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดหาเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
      1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 4,300.-บาท 
(ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตอลเพือเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ
. 2560)  
 2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553    
 3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมฉบับ
ที 1  ลําดับที 13 หน้า 36
 4.  คุณลักษณะพืนฐาน
             - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
             - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
             - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
             - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
             - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
             - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 557,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่การพัฒนาชุมชนปลอดขยะ จํานวน 80,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการของเหลือใช้ไม่ไร้ค่าสู่
การพัฒนาชุมชนปลอดขยะเช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องจําเป็นในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 3
 หน้า 118
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โครงการคลองสวยนําใสตําบลปรุใหญ่ จํานวน 30,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการคลองสวยนําใสตําบล
ปรุใหญ่ 
เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ลําดับที 1
 หน้า 118

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเช่นแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และราย
ละเอียดทีเกียวข้องกับโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 3
 หน้า 136

โครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่ามอง จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านน่า
มอง 
เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 2
 หน้า 118

โครงการดําเนินการเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 85,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็น
ในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 141
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เช่น วัคซีน เข็มขีดยาฯ ล ฯ และรายละเอียดทีเกียวข้องกับ
โครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 2
 หน้า 136

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพระดับตําบล/หมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นําด้านสุขภาพระดับตําบล/หมู่บ้านเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ลําดับที 1
 หน้า 136

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานทีจําหน่ายอาหาร จํานวน 60,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาสุขาภิบาล
อาหารในสถานทีจําหน่ายอาหารเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ   
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 9
 หน้า 138

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  18:20:40 หน้า : 43/61



งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 52,500 บาท

     1.1 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ ตังไว้ 52,500.- บาท
     1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของอสม.ในเขตหมู่บ้านตามโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลปรุใหญ่
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 1
 หน้า 156  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,429,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,037,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,037,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,178,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขันสูงของอันดับหรือตําแหน่งและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง
ตังจ่าย 12 เดือนจํานวน 4 อัตรา   รายละเอียดดังนี    
- ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)จํานวน1 อัตรา  
- หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)จํานวน  1 อัตรา  
- นายช่างโยธา ปง./ชง. จํานวน  2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่าย
การโยธา ตังจ่าย 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จํานวน 6 อัตรา ตัง
จ่าย 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในตําแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง ตังจ่าย 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 1,259,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองช่างทีต้องทํางานในวัน
หยุดราชการเป็นครังคราว  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ของกองช่างทีต้องทํางานในวัน
หยุดราชการเป็นครังคราว  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542  

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการต่าง ๆ อาทิเช่น  
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําสิงของ เป็นต้น  
 -  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะต้นไม้ตัดกิงไม้ ตัดหญ้า 
 -  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญ และพนักงานจ้าง 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถกระเช้าคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถจักรยานยนต์ รถยนต์
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอปากกาไม้บรรทัด ยางลบ ซอง ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชีตรายาง ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟ หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า แบตเตอรีวิทยุ สือสาร (วิทยุมือ
ถือ)และอืนๆ   
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี สว่าน เลือย ชะแลงจอบ ฯลฯ      
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าหัวเทียน
แบตเตอรี ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซลนํามันก๊าช นํามันเครืองในกิจการของเทศบาลและของหน่วยงานอืน
ทีเทศบาลขอรับการสนับสนุนเครืองจักรกลต่าง ๆ
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนืองเมาส์ แป้นพิมพ์โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ    
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน
ส่วนราชการพ.ศ. 2553 
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งบลงทุน รวม 133,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,200 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองเชือมอินเวอร์เทอร์ จํานวน 23,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองเชือมอินเวอร์เทอร์  200A  
จํานวน 1 เครือง  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 15
 หน้า 168 

โครงการจัดซือครุภัณฑ์พัดลมท่อ จํานวน 8,500 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์พัดลมท่อ 10" ท่อ ยาว 10
 เมตร จํานวน 1 ชุด  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 14
 หน้า 168 

โครงการจัดซือครุภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้า จํานวน 17,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้า  220 โวลท์  400 KG 
จํานวน 1 ตัว  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 13
 หน้า 168 

ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองเจีย จํานวน 3,300 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองเจีย 4" 840W จํานวน 1
 เครือง  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 20
 หน้า 169

โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 34,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองฉีดนําแรงดันสูง 120 BAR 
จํานวน 1 เครือง  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 19
 หน้า 169
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โครงการจัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดไฟเบอร์ จํานวน 13,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองตัดไฟเบอร์ 14"  จํานวน 1
 เครือง (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 17
 หน้า 169

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ชุดประแจรวมแหวนข้างปากตาย จํานวน 3,400 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ชุดประแจรวมแหวนข้างปากตาย ชุด 26
 ตัว 6-32 มม.  จํานวน 1 ชุด  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 11 หน้า 83 

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ถังอัดจารบี จํานวน 8,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ถังอัดจารบีแบบมือโยก จํานวน 1
 เครือง  (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด)
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลียนแปลง
ครังที 1 ลําดับที 10 หน้า 83

โครงการจัดซือครุภัณฑ์ปัมลม จํานวน 23,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ปัมลม 1HP 2 สูบ ถัง 92L จํานวน 1
 ตัว (จัดซือจัดจ้างตามราคาท้องตลาด) 
2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553
3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ลําดับที 16
 หน้า 169 

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,364,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,864,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,864,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โค้งใต้หล้าถึงสุดเขตเทศบาล จํานวน 128,000 บาท

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ทังสอง
ข้างยาวตลอดเส้นทาง  หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนินการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตาม
รูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)   
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติมฉบับ
ที 1 ลําดับที 21 หน้า 19
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โครงการก่อสร้างท่อเชือมเหมืองระบายนํา ซอยบ้านลุงแจ่ม  ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาตะคองเก่า ม.2

จํานวน 31,000 บาท

     1. ท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลินราง ชัน 3  Dia 1.00
 เมตร
  จํานวน 4  ท่อน  พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ (ตามรูปแบบ
รายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 13 หน้า 50

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ซอย 14/4 บ้านป้าวรัญชลี ชุมชนพบสุข 3 
หมู่ 5

จํานวน 500,000 บาท

     1. ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลินราง ชัน 3 Dia 0.40
 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 180.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 19 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคืนผิวจราจรรวมฝา
บ่อพักไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 18 หน้า 17 

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 14/5 บ้านพบ
สุข ม.5

จํานวน 500,000 บาท

     1. ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลินราง ชัน 3 Dia 0.40
 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 180.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 19 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคืนผิวจราจรรวมฝา
บ่อพักไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 19 หน้า 18

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โพธิกลางวิลล่าออกซอยราชครู

จํานวน 929,000 บาท

     1. ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลินราง ชัน 3 Dia 0.40
 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 118.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 13 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรหนา  0.15 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 118.00 ตารางเมตร  และก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 242.00 เมตร  ฝารางหนา 0.15 เมตร พร้อมติด
ตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการที
เทศบาลกําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 32 หน้า 23

โครงการก่อสร้างรางระบายนําจากบ้านนายสําเริง - เหมืองระกํา ชุมชนตาล
โหรนโนนตาชูพัฒนา ม.2

จํานวน 236,000 บาท

     1. รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 ม. ยาว 120.00 ม
. ผนังหนา 0.125 เมตร ฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15
 เมตร  ความลึกในรางระบายนําไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 3 หน้า 12  
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําและท่อระบายนําบางส่วน ซอยแอทรูม ม.7 จํานวน 500,000 บาท
     1. รางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 ม. ยาว 195.00 ม
.  ฝารางระบายนําหนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อระบายนําซีเมนต์
ใยหิน Dia.8" ความยาวรวมบ่อพัก 160.00 เมตร  บ่อพักจํานวน 16.00
 บ่อ   พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการทีเทศบาลกําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียนแป
ลงคร้งที 1 ลําดับที 34 หน้า 57  

โครงการก่อสร้างเสายึดตาข่ายรอบสนามกีฬาโนนโพธิ หมู่ที 1 บ้านคนชุม จํานวน 500,000 บาท
     1. ก่อสร้างเสายึดตาข่ายรอบสนามกีฬาโนนโพธิ  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 63

โครงการเจาะบ่อบาดาล  ชุมชนวิโรจน์พัฒนา  ม.4 จํานวน 300,000 บาท
1. เจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร จํานวน 1 บ่อ พร้อม
เครืองสูบนําใต้ดิน (ซับเมอร์ส)  ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 เครือง เครือง
สูบนําหอยโข่ง 5.5 แรงม้า จํานวน 1 เครือง  ป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมฉบับ
ที 1 ลําดับที 3 หน้า 8              

โครงการติดตังกระจกนูน  ม.1 บ้านคนชุม จํานวน 30,000 บาท
1. กระจกนูน พร้อมติดตัง จํานวน 5 ตัว (ตามรูปแบบรายการและ
ประมาณการทีเทศบาลกําหนด)
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที
 1 ลําดับที 1 หน้า 4

โครงการติดตังกล้อง CCTV   ม.5 บ้านพบสุข จํานวน 300,000 บาท
1. ติดตังกล้อง CCTV  จํานวน  6  ชุด    พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย  (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคม)
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 4              

โครงการติดตังกล้อง CCTV  ม.4 บ้านวิโรจน์พัฒนา จํานวน 400,000 บาท
1. ติดตังกล้อง CCTV  จํานวน  8  ชุด    พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย  (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคม)
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติมฉบับที
 1 ลําดับที  3  หน้า 5           

โครงการติดตังกล้อง CCTV ชุมชนหนองหอย ม.3 จํานวน 200,000 บาท
     1. ติดตังกล้อง CCTV จํานวน 4 ชุด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย  (ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิตัลเศรษฐกิจและสังคม)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม
ฉบับท1ี ลําดับที  2  หน้า 4           

โครงการติดตังหอกระจายข่าว ชุมชนพบสุข 1 ม.5 จํานวน 100,000 บาท
1. พาวเวอร์แอมป์ภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ จํานวน 4
 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว 10.00 ม. (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การทีเทศบาลกําหนด) 
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 2 หน้า 41              
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โครงการติดตังหอกระจายข่าว ชุมชนลูกหลานปู่คงพัฒนา ม.2 จํานวน 100,000 บาท
1. พาวเวอร์แอมป์ภาคขยาย 1,000 วัตต์ ลําโพง 100 วัตต์ จํานวน 4
 ชุด ความสูงหอกระจายข่าว 10.00 ม. (ตามรูปแบบรายการและประมาณ
การทีเทศบาลกําหนด) 
2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง
คร้งที 1 ลําดับที 1 หน้า 41              

โครงการปรับปรุงระบบกรองนําประปาวัดพบสุข ชุมชนแสนสุข 2 ม.7 จํานวน 169,000 บาท
     1. ปรับปรุงระบบกรองนําประปาวัดพบสุขและติดตังถังกรอง
ทราย จํานวน 1 ถัง พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูป
แบบรายการและประมาณการทีเทศบาลกําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 4 หน้า 8  

โครงการวางท่อระบายนําซอยจํารัสถึงท่อระบายนําเดิม ซอยติวมินิมาร์ท 
(ช่วงที 1) ชุมชนแสนสุข 1 หมู่ 7

จํานวน 941,000 บาท

     1. ขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลินราง ชัน 3 Dia 0.60
 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 275.00 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 27 บ่อ พร้อมคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00
 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีคืนผิวจราจรรวมฝา
บ่อพักไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทีเทศบาล
กําหนด)
     2. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 33 หน้า 24 

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 500,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพือขยายเขตไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม
เติม ข้อ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ลําดับ
ที 23  หน้า  154 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,980,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,980,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินงานตามศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) จํานวน 20,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการดําเนินงานตามศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 4
 หน้า 142  

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ในการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชนตําบลปรุใหญ่เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถินเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและเพือให้สามารถพัฒนา
ประชาคมให้มีความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบาย
ของรัฐบาลให้หมดไปโดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุและ
ค่าอุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.4/ว 856  ลงวันที 12 มีนาคม 2553     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 73

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ

จํานวน 650,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพิมพูนความ
รู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ เช่น ค่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าวิทยากรค่า
พาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจํา
เป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 9 หน้า 143  
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการอํานวยการชุมชนและสมาชิกชุมชน

จํานวน 550,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพือเพิมพูนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการอํานวย
การ และสมาชิกชุมชนเช่น ค่าทีพัก ค่าอาหารว่าง และเครืองดืมค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าของทีระลึกค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องจําเป็นในโครงการ         
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 1 หน้า 142  

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ จํานวน 70,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 2 หน้า 75

โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 1 หน้า 146  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ จํานวน 350,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูง
อายุตําบลปรุใหญ่เช่นค่าทีพัก ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจํา
เป็นในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 2 หน้า 142 

วันทีพิมพ์ : 9/8/2560  18:20:40 หน้า : 53/61



โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 70,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรี เช่นค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 3 หน้า 142  

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลปรุใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 75

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการเกษตรเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ เพือแก้ไขปัญหาความยาก
จน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ   
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 2
 หน้า 148  

โครงการให้ความรู้และสนับสนุนการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่

จํานวน 50,000 บาท

     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการให้ความรู้และสนับ
สนุนการดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลปรุใหญ่ เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมค่าวิทยากรค่าพาหนะ ค่าของทีระลึก ค่าป้าย
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 3 หน้า 75
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพ
ติดโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาเครืองดืม ค่าอุปกรณ์การจัด
สนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่ากระแสไฟฟ้าค่าเครืองเสียงและ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 5
 หน้า 123 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยา
เสพติดโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาเครืองดืม ค่าอุปกรณ์การจัด
สนาม ค่าคณะกรรมการตัดสินกีฬา และอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 7
 หน้า 123  

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา โดยเบิกจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบียเลียง ค่า
เครืองดืม และอืน ๆทีจําเป็น 
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 65
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โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพือสุขภาพทีดี จํานวน 50,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมกีฬาเพือสุขภาพทีดี
โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและอืน ๆ ทีจําเป็น    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 8 หน้า 124 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 70,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาโดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และอืน ๆ
 ทีจําเป็นเกียวกับโครงการ  
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 3
 หน้า 122 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท
     1. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ 2560 เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
 ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ
      2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553      
      3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 4 หน้า 123 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่ จํานวน 300,000 บาท
     1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนําดําหัว
ผู้สูงอายุตําบลปรุใหญ่โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดเตรียมสถาน
ที ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการค่าของ
รางวัลและอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 1 หน้า 122 

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "ท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว" จํานวน 20,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "ท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว" เพือลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องจําเป็นในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 1 หน้า 120 

โครงการรักษ์แหล่งนํา จํานวน 30,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรักแหล่งนํา เช่นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการทําความสะอาดแหล่งนํา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
และเครืองดืมค่านํามันในการใช้เครืองจักรเพือกําจัดสิงกีดขวางทางนํา
และขุดลอกเศษวัชพืชในแหล่งนํา และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องจําเป็นใน
โครงการ
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 2 หน้า 120 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

    1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี" เพือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าต้นไม้ ดินปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องจําเป็นในโครงการ    
     2.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานส่วนราชการพ.ศ. 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558    
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิมเติม
ฉบับที 1 ลําดับที 1 หน้า 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,642,430 บาท
งบกลาง รวม 17,642,430 บาท
งบกลาง รวม 17,642,430 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 3,280,300 บาท

1.1 ค่าชําระหนีเงินต้นธนาคารออมสิน ตังไว้    2,780,000  .-บาท
        1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นธนาคารออมสิน   
        2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่ง
ใหม่  
        3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 80009319305 ลงวันทีลงวันที 21
 มีนาคม 2554   
        4.  วงเงิน เป็นเงิน  2,780,000.-บาท    
        5.  คืนภายใน มีนาคม 2560    
        6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่ง
เสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ
.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบ
กับคําสังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541 

1.2 ค่าชําระหนีเงินต้นก.ส.ท. ตังไว้      500,300  .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น กู้ ก.ส.ท.   
 2.  โครงการจัดซือวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า
สํานักงานและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 1182/189/2555 ลงวันทีลงวันที 25
 กันยายน 2555   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน  500,300.-บาท    
 5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541  
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,172,100 บาท
2.1 ค่าชําระหนีดอกเบียธนาคารออมสิน ตังไว้    1,000,000  .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารออมสิน  
 2.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปรุใหญ่ แห่งใหม่  
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 80009319305 ลงวันทีลงวันที 21
 มีนาคม 2554   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน 1,000,000.-บาท    
 5.  คืนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชําระทุกเดือน   
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541 

2.2 ค่าชําระหนีดอกเบียก.ส.ท. ตังไว้      172,100  .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ก.ส.ท.   
 2.  โครงการจัดซือวัสดุ/ครุภัณฑ์, โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า
สํานักงานและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์    
 3.  สัญญาเงินกู้ เลขที 1182/189/2555 ลงวันทีลงวันที 25
 กันยายน 2555   
 4.  วงเงิน เป็นเงิน  172,100.-บาท    
 5.  คืนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
 6.  ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล พ.ศ. 2552และตามความในมาตร 66 แห่ง พรบ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกับคํา
สังกระทรวงมหาดไทยที 252/2541 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2541 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 390,030 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   
2.  ในอัตราร้อยละ 5    
3.  ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเรือง มาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์
และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม , หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22
 มกราคม 2557 , พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที 10 กรกฎาคม 2557
    **ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิมค่าครองชีพค่าจ้างชัวคราว เป็น
เงิน 7,800,600.-บาท คิดเป็นเงิน 390,030.-บาท  

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
เทศบาลตําบลปรุใหญ่ 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,120,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปรุใหญ่ จํานวน 12
 เดือน
     2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียน
แปลงครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 76
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,880,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการ จํานวน 12 เดือน   
     2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 3 หน้า 145 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์จํานวน 1 ราย ๆ ละ 500
.-บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 6,000.-บาท      
     2.  ฐานอํานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560     
     3.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   ลําดับ
ที 1 หน้า 145 

สํารองจ่าย จํานวน 700,000 บาท
     1. เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น เกิดภัยธรรมชาติ วาตภัย
ต่าง ๆ อุทกภัยอัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือภัยอืนทีไม่สามารถคาด
การณ์ได้เป็นต้น
     2. ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4
/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม  2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13
 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 4515 ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที 8
 กุมภาพันธ์ 2560
     3. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ลําดับที 1
 หน้า 97  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 264,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพืนทีเทศบาล
ตําบลปรุใหญ่ (กองทุนตําบลไม่น้อยกว่า 50%) ตังไว้  200,000 .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 50% ของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
 2.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   เปลียน
แปลง ครังที 1 ลําดับที 1 หน้า 74
 
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
ตังไว้  64,000 .-บาท 
 1.  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) 
 2.  ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีทีผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณทีผ่านมา)    
 3.  ฐานอํานาจตามข้อบังคับว่าด้วยสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 800,000 บาท
     1.  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน 
     2.  อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุน (ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 = 40,000,000.-บาท)  
     3.  ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560  
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