
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลพรหมบุรี

อําเภอ พรหมบุรี   จังหวัดสิงหบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,273,080 บาท

งบบุคลากร รวม 7,823,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ27,600 บาท รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 331,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ15,180 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 48,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่ง
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 72,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 48,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง
ของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตําแหน่ง 
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 72,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 115,920 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 82,800 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 182,160 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 149,040 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล  
ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 10 ตําแหน่ง เป็นเงิน 1,159,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,199,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,519,140 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 11 ตําแหน่ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน 
ตําแหน่ง ผู้บริหารงานเทศบาล ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) 
หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงาน
เทศบาลสามัญ ตําแหน่งผู้บริหารงานเทศบาล
ระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง  
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ตําแหน่งผู้บริหารงานเทศบาล ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
และนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จํานวน 3 ตําแหน่ง 
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอื่นๆ จํานวน 392,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
จํานวน 1 ตําแหน่ง (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 3,307,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลพิเศษประจําป) แก่พนักงานเทศบาลสามัญ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
(2) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย
ตั้งไว้ 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการ
สอบแข่งขัน สอบเปลี่ยนสายงาน สอบเลื่อนระดับ 
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ
ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตร
ของพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 2,330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,020,000 บาท

(1)ประกันภัยรถยนตของราชการเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการทําประกันภัยรถยนตราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต
ของ อปท.พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ประเภทค่าประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 5 คัน
รถยนตดับเพลิง ,รถยนตส่วนราชการ ,
รถยนตปิกอัพตรวจการณ , รถยนตบรรทุกช่วยดับเพลิง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 109 ข้อ 22 (สํานักปลัดเทศบาล)

(2) ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท 
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับพนักงานเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 800,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการต่างๆในการประชุม ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ข้อ 19 (สํานักปลัดเทศบาล)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมงาน ดูงาน ฯลฯ 
ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ข้อ 13 (สํานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการจัดทํารายงานกิจกรรมเทศบาลตําบลพรหมบุรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ วารสาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ข้อ 17 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(10)โครงการให้การสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับตามนโยบาย
ของรัฐบาลและทางราชการ

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 17 ข้อ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

(11)โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สารบรรณ

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 17 ข้อ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)

(12)โครงการอบรมกฎหมายระเบียบวินัยแก่พนักงานเทศบาล 
      ลูกจ้าง และพนักงานจ้างฯ

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 18 ข้อ 4 (สํานักปลัดเทศบาล)

(13)โครงการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 18 ข้อ 5 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(14)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
สามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

(2)โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
หรือนายกเทศมนตรี ทั้งกรณีครบวาระในการดํารงตําแหน่ง
หรือกรณีเลือกตั้งซ่อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 104 ข้อ 7 (สํานักปลัดเทศบาล)

(3) โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ข้อ 15 (สํานักปลัดเทศบาล)

(4) โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวารสารรายวัน หรือวารสารอื่นๆให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลพรหมบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ข้อ16 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(5) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 107 ข้อ14 (สํานักปลัดเทศบาล)

(6) โครงการตามนโยบายที่จําเป็นเร่งด่วน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามนโนบายที่จําเป็นเร่งด่วน
ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และอําเภอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ข้อ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)

(7) โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ข้อ 4 (สํานักปลัดเทศบาล)

(8) โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 80,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 108 ข้อ 18 (สํานักปลัดเทศบาล)

(9)โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 43 ข้อ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมปกติ 
และการซ่อมบํารุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข 
ตรายาง แบบพิมพ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด 
น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา ถาด ถัง มีด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
กระติกน้ําร้อนฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร น้ํามันทาไม้
ค้อน จอบ สี ปูนซีเมนต เลื่อย สังกะสี กระเบื้อง ทราย คีม 
ชะแลง ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรก ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต 
สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องยนต(อะไหล่) ครัช ล้อ 
กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าปุย วัสดุเพาะชํา 
อุปกรณในการขยายพันธุพืช จานพรวน อาหารสัตว พันธุพืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  10:14:39 หน้า : 13/83



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม 
กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แป้นพิมพ เมน
บอรด เมาส ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท ถุงนอน เข็มทิศ เปล 
เตียงสนาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 357,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าของสํานักงาน 
และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทสํานักงาน ทั้งทางไกล ภายในประเทศ 
ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ 
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 112,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1)เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 65,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สําหรับติดตั้งบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
แบบชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 
 จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
  - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
    ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อน
    จากโรงงานเดียวกัน
  - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
    โดยติดตั้งห้องนายกเทศมนตรีฯ 

-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 32,000 บีทียู 
 จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 42,300 บาท
  - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
    ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อน
    จากโรงงานเดียวกัน
  - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
     โดยติดห้องปลัดเทศบาล 
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
 ธันวาคม ป 2562  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หน้าที่ 24 ข้อ 11 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(2)เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด 
จํานวน 1 หลัง หลังละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสูง บานเปิดทึบ
- มือจัดเป็นก้านโยก 
- มีแผ่นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น
 ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
 ธันวาคม ป 2562   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 หน้าที่ 25 ข้อ 13 (สํานักปลัดเทศบาล)

(3)เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 1 
ตัว

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทํางานขนาด 5 ฟุต
- มีลิ้นชักเก็บเอกสาร
- พร้อมกระจกปูโตะ
สําหรับตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ  
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม ป 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ข้อ 4 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(4)เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เก้าอี้มีพนักพิงหลัง ล้อเลื่อนได้
-หมุนได้ 360 องศา
-ปรับสูงต่ําได้
-มีที่วางพักแขน
สําหรับตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ 
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
ธันวาคม ป 2562  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
หน้าที่ 22 ข้อ 5 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจ้างสถาบันที่เป็นกลาง
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,707,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,749,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,749,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,671,080 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 7 ตําแหน่ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ 
ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง จํานวน 3 ตําแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 958,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ
หรือการจ้างกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตําบลพรหมบุรี 
และได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว 3657 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานเทศบาลสามัญตามสิทธิ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 652,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่ซ้ําซ้อน
กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 62,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปรับปรุงแผนภาษี/ฐานข้อมูลภาษี ตั้งไว้  20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท
งานบริหารงานคลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 110 ข้อ 26 แบบ ผ.02 (กองคลัง)
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(2) โครงการรณรงคประชาสัมพันธในการเสียภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธการเสียภาษี
เช่น การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
งานบริหารงานคลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 110 ข้อ 27 แบบ ผ.02 (กองคลัง) 

(3) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธโครงการก่อสร้างต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการที่มีการก่อสร้าง
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่110 ข้อ 28 แบบ ผ.02 (กองคลัง) 

(4)โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "การเงิน การคลัง และการพัสดุ" 
ตั้งจ่ายจากรายได้ 30,000 บาท 
แผนงานบริหารงานคลัง แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563

(5)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมปกติ 
และการซ่อมบํารุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข
ตรายาง แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
(กองคลัง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ไมโครโฟร ฟิวส 
เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
น้ํามันเบรก ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต
สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องยนต(อะไหล่) ครัช ล้อ 
กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท 
เงินอุดหนุน 10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แป้นพิมพ
เมนบอรด เมาส ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,349,520 บาท

งบบุคลากร รวม 284,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 284,520 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา
จํานวน 1 ตําแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 2,012,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) 
เป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใจ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
และค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับพนักงานเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปใหม่และเทศกาลสงกรานต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ข้อ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
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(2) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลพรหมบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นของโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 97 ข้อ 8

(3)โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตําบล
พรหมบุรี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตําบลพรหมบุรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ที่จําเป็นของโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2563 หน้า 4 ข้อ 1

(4)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
แก่ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น และเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ผู้นําท้องที่ 
ผู้นําท้องถิ่นและเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลฯ
ที่จําเป็นของโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3/2563 หน้า 18 ข้อ 3
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด 
เครื่องคิดเลข ตรายาง แบบพิมพ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
ไม้กวาด น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา ถาด ถัง มีด จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร 
น้ํามันทาไม้  ค้อน จอบ สี ปูนซีเมนต เลื่อย สังกะสี 
กระเบื้อง ทราย คีม ชะแลง ตะปู ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง 
เบาะรถยนต สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องยนต(อะไหล่) 
ครัช ล้อ กระจกมองข้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าปุย วัสดุเพาะชํา 
อุปกรณในการขยายพันธุพืช จานพรวน อาหารสัตว พันธุพืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงและภาพ 
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ 
กางเกง ผ้า ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรแป้นพิมพ  เมน
บอรด  เมาส ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทสํานักงาน ทั้งทางไกล ภายในประเทศ 
ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท 
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1)เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตะทํางานขนาด 4 ฟุต
- มีลิ้นชักเก็บเอกสาร
- พร้อมกระจกปูโตะ
 สําหรับตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ไม่ปรากฏตามบัญชี
  ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม ป 2562
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
  ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ข้อ 4 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(2)เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  -เก้าอี้มีพนักพิงหลัง ล้อเลื่อนได้
  -หมุนได้ 360 องศา
  -ปรับสูงต่ําได้
  -มีที่วางพักแขน
  สําหรับตําแหน่ง หัวหน้าฝายอํานวยการ ไม่ปรากฏตาม
บัญชี                          
  ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม ป 2562                                   
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
  ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ข้อ 6 (สํานักปลัดเทศบาล)

(3)เพื่อจัดซื้อผ้าใบชักรอก พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด จํานวน 18,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําผ้าใบชักรอก พร้อมติดตั้ง
     ขนาด 5.90 x 3.50 เมตร 
     ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
     ธันวาคม ป 2562   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
     หน้าที่ 23 ข้อ 9 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

(1)เพื่อจัดซื้อเครื่องปนไฟสตารทมือ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปนไฟสตารทมือ 
ขนาด 3.0 KW WX3800  ไม่ปรากฏตาม
บัญชี                          
ราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม ป 2562                                   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ข้อ 3 (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1)เพื่อจัดซื้อเตียงนอนงานป้องกัน จํานวน 4 ชุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนเหล็กพร้อมที่นอนงาน
ป้องกันฯ                        
จํานวน 4 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมไม้พื้นเตียง 
พร้อมที่นอนหุ้ม PVC 3.5ฟุต
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม ป 2562                                   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ข้อ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ข้อต่อสวมเร็ว 
ประเก็นยางข้อต่อ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
ผงเคมีดับเพลิง กาซ CO2 หน้ากากป้องกันแกส 
กระบังหน้าใส หมวกดับเพลิง ถุงมือกันความร้อน ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,053,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,004,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,004,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,959,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป และเงินเพิ่มต่างๆ จํานวน 4 ตําแหน่ง 
ตั้งไว้ 1,689,660 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
-เพื่อจ่ายเงินเดือนครู เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
ตั้งไว้ 269,340 บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมากที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 76 ข้อ 8 (กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ 
ประเภทผู้อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 2 ตําแหน่ง
นักบริหารการศึกษา
เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เดือนละ 1,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสิงหบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสามัญ
ตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลสามัญ
หรือผู้มีสิทธิ์  ตั้งไว้ 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1) ตั้งไว้ 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพทค่าลง
ทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับพนักงานเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
รวมทั้งทรัพยสินอื่นๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ เทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข ตรายาง 
แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า โคมไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ไมโครโฟน 
และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ถัง มีด จานรอง ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต อิฐ กระเบื้อง 
ทราย อิฐบล็อกแผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง 
ทินเนอร ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ท่อ สี แปรงทาสี 
อุปกรณประปา อุปกรณห้องน้ํา ประตู จอบ เสียม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรก ยางรถยนต ไส้กรองและอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น แอลกอฮอล 
น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑยา เคมีภัณฑ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว ปุย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร ไม้อัด ด้ายผ้าดิบพู่กัน สี แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม กระเปาใส่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ลูกปิงปอง 
ไม้ตีปิงปอง ตระกร้อ เชือกกระโดด ลูกทุ่มน้ําหนัก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก เมาส หัวพิมพหรือแถบพิมพ เมนบอรดและ
อื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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วัสดุดนตรี จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีและอุปกรณดนตรี 
เช่น ซอและยางสนซอ สายซอ โทน โหม่ง ปมอญ 
อูคูเลเล่และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรหมบุรี 1
(ร.ร.พรหมวิทยาคาร) ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลานกีฬาอเนกประสงค หมู่ที่ 1 ลานอเนกประสงควัดกําแพง 
หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 774,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 774,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1)ก่อสร้างลาน คสล.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรหมบุรี 1 
(โรงเรียนพรหมวิทยาคาร เดิม) หมู่ที่ 3

จํานวน 160,000 บาท

ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร 
คอนกรีตหน้า 0.12 เมตร พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย
ขนาดพื้นที่ 256 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลพรหมบุรี กําหนด)
ตั้งไว้ เป็นเงิน 160,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 35
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(2)ก่อสร้างห้องสุขาชาย/หญิง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
พรหมบุรี 1 (โรงเรียนพรหมวิทยาคาร เดิม)

จํานวน 380,000 บาท

ก่อสร้างห้องสุขาชาย/หญิง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร สูง 2.70 เมตร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรหมบุรี 1 (โรงเรียนพรหมวิทยาคาร ) 
จํานวน 4 ห้อง เป็นเงิน 380,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม 3/2563 หน้าที่ 5

(3)โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงคที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรหมบุรี 1 (โรงเรียนพรหมวิทยาคาร เดิม)

จํานวน 159,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอเนกประสงคที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรหมบุรี 1 (โรงเรียนพรหมวิทยาคาร )
ขนาด 16.70 เมตร กว้าง 3.50/2.30 เมตร 
เป็นเงิน  159,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5

(4) ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
พรหมบุรี 1 (โรงเรียนพรหมวิทยาคาร เดิม)

จํานวน 30,000 บาท

ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพรหมบุรี 1 (โรงเรียนพรหมวิทยาคาร )
ขนาด 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 5.00 เมตร
เป็นเงิน 30,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5

วันที่พิมพ : 6/8/2563  10:14:40 หน้า : 41/83



ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งก่อสร้าง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ..2561-2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 6

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,361,835 บาท
งบดําเนินงาน รวม 831,835 บาท

ค่าใช้สอย รวม 496,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลพรหมบุรี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91 ข้อ 2 
(กองการศึกษา)

(2) โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนด้านภาษาอังกฤษ 
ด้านกีฬา และด้านดนตรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณอื่น
ที่จําเป็นต่อการจัดกิจกรรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ข้อ 4 
(กองการศึกษา)
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(3)โครงการทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่นของครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนยฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ข้อ 2 
(กองการศึกษา)

(4)โครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการเลี้ยงดูบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเป็นต่อการจัดกิจกรรม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ข้อ 18 
(กองการศึกษา)

(5)โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดและผู้หญิงหลัง
คลอดบุตร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมติดตามและเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด
และผู้หญิงหลังคลอด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ข้อ 19 
(กองการศึกษา)
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(6)โครงการจัดซื้อชุดเอี๊ยม/ที่นอน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเอี๊ยม/ที่นอน ให้กับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 2 ศูนยฯ ของเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 20

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 386,500 บาท
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(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
ตั้งไว้  245,000  บาท
จํานวน 50 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 เป็นเงิน 122,500 บาท)
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 เป็นเงิน 122,500 บาท)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ข้อ 15 
(กองการศึกษา)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(วัสดุรายหัว,ค่าการจัดการเรียนการสอน) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลพรหมบุรี ตั้งไว้ 85,000 บาท
จํานวน 50 คนๆละ 1,700 บาท/ป  
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 เป็นเงิน 42,500 บาท) 
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 เป็นเงิน 42,500บาท)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ข้อ 15 
(กองการศึกษา)

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพรหมบุรี  ตั้งไว้  56,500  บาท
จํานวน 50 คน    
 (3.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ตั้งไว้ 10,000
 บาท
 (ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 เป็นเงิน 5,000 บาท) 
 (ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 เป็นเงิน 5,000 บาท)
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 (3.2) ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 
ตั้งไว้ 10,000 บาท
 (ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 เป็นเงิน 5,000 บาท)
 (ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 เป็นเงิน 5,000 บาท)
 (3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป 
ตั้งไว้  15,000 บาท
 (ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 เป็นเงิน 7,500 บาท) 
 (ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 เป็นเงิน 7,500 บาท)
 (3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 
ตั้งไว้  21,500 บาท
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 เป็นเงิน 10,750บาท)
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 เป็นเงิน 10,750 บาท)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ข้อ 15 
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 335,335 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 335,335 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลพรหมบุรี ตั้งไว้  95,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลพรหมบุรี จํานวน 50 คน 
ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 260 วัน
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 1 ตั้งไว้ 47,905 บาท)
(ศพด.ทต.พรหมบุรี 2 ตั้งไว้ 47,905 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ข้อ 14 
(กองการศึกษา)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นักเรียน ชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวัน ตั้งไว้  239,525
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอัมพวัน จํานวน 140 คน 
ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 260 วัน 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 78 ข้อ 14 
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น/อุปกรณเด็กเล่น ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรหมบุรี ทั้ง 2 ศูนยฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อให้เด็กมีการพัฒนากล้ามเนื้อและได้ออกกําลังกาย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (หน้า 51 )
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดอัมพวัน 
จํานวน 125 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
(ข้อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 79 ข้อ16 
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,852,080 บาท

งบบุคลากร รวม 1,250,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,250,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,187,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสามัญ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป    
จํานวน 3 ตําแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาลสามัญ    
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ   
 
ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข  จํานวน  2  ตําแหน่ง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

งบดําเนินงาน รวม 3,385,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ 
ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างเทศบาล    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
สามัญตามสิทธิ์     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน
เทศบาลสามัญ หรือผู้มีสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

ค่าใช้สอย รวม 2,689,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,469,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท 
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับพนักงาน
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000,000 บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 469,200 บาท 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ดิน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ    
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลสามัญ 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมปกติ 
และการซ่อมบํารุง    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท  
เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสํานักงาน     
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ เทปกาว 
ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข ตรายาง 
แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

วันที่พิมพ : 6/8/2563  10:14:40 หน้า : 51/83



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา 
ถาด ถัง มีด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม     
กระติกน้ําร้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร น้ํามันทาไม้ ค้อน จอบ สี 
ปูนซีเมนต เลื่อย สังกะสี กระเบื้อง ทราย คีม ชะแลง    
ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง 
เบาะรถยนต สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องยนต(อะไหล่) 
ครัช ล้อ กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
(กองสาธารณสุขฯ)    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย
และวิทยาศาสาตร เช่น แอลกอฮอล    
น้ํายาต่างๆ เวชภัณฑยา เคมีภัณฑ ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปุย วัสดุเพาะชํา 
อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น เชือกจาน    
พรวน อาหารสัตว พันธุพืช กระชัง เครื่องดักแมลง ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและสี 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ    
เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า     
ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล     
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร     
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แป้นพิมพ 
เมนบอรด เม้าส ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)    
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งบลงทุน รวม 216,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1)เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด ตั้งไว้ 5,500 บาท จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด 
จํานวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ป 2562    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    

(2)เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร (เพดาน) ตั้งไว้ 3,000 บาท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร (เพดาน) ขนาด 18 นิ้ว    
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    

(3) เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 118,000 บาท จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน     
จํานวน 2 เครื่องๆละ 59,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ป 2562    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    

(4) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ ตั้งไว้ 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท

วันที่พิมพ : 6/8/2563  10:14:40 หน้า : 55/83



- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)     
โดยมีสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา    
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จํานวน 1 หน่วย    
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory     
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB    
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้    
1) เป็นแผลวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ    
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics    
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยหว่า 2 GB หรือ    
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ    
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB    
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB    
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีหว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด    
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จํานวน 1 หน่วย    
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง    
 - มีแป้นพิมพและเมาส    
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 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย    

(5) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multfunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ตั้งไว้ 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
 - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน    
 - ความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi    
 - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)    
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB    
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้    
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi    
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)    
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้    
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา    
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต    
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น    
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom    
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และรบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  ป 2563    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    
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(6)เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และรบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  ป 2563
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    

(7) เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 5,000 บาท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ 
ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 120x60x75 ซม.    
จํานวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก    
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,015,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,800,100 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,800,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการจัดซื้อถังขยะชุมชนตําบลพรหมบุรี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถังขยะ
ในเขตชุมชนตําบลพรหมบุรีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    

(10) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ ...... ข้อ ...... (กองสาธารณสุขฯ)    
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(11) โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ปญหาโรคเอดสในสถาน
ศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ปญหาโรคเอดสในสถานศึกษา  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า ...... ข้อ ....... (กองสาธารณสุขฯ)    

(12) โครงการชุมชนตําบลพรหมบุรีปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนตําบลพรหมบุรีปลอดขยะ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้า ..... ข้อ ...... (กองสาธารณสุขฯ)    

(13) โครงการผ่าตัดทําหมันสุนัข - แมว (เพศเมีย) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผ่าตัดทําหมันสุนัข - แมว 
(เพศเมีย) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)      
หน้า ...... ข้อ ...... (กองสาธารณสุขฯ)    
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(14) โครงการบริหารจัดการและลดปริมาณขยะอินทรียหรือขยะ
เปยกครัวเรือนตําบลพรหมบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการและลดปริมาณ
ขยะอินทรียหรือขยะเปยกครัวเรือนตําบลพรหมบุรีและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)      

(16) โครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 อปท. 1 วัด 
ประชารัฐสร้างสุข 5 ส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)      
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 หน้าที่  ..... ข้อ .... (กองสาธารณสุขฯ)    

(17) โครงการ1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 1 อปท. 
1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม    
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)      
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2562 หน้าที่  ..... ข้อ .... (กองสาธารณสุขฯ)    
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(2) โครงการสําหรับการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
จํานวนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 4,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    

(3) โครงการสําหรับขับเคลี่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสํารวจขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    
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(4)โครงการตามพระราชดําริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

ตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    

(5)โครงการปรับปรุงสถานที่รองรับขยะ (รั้ว) ของเทศบาลตําบล
พรหมบุรี

จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสถานที่รองรับขยะ (รั้ว)
ของเทศบาลตําบลพรหมบุรี เพื่อช่วยป้องกันกันขยะมูลฝอย
ปลิวไปในบริเวณสถานที่ใกล้เคียง และปรับปรุงภูมิทัศน 
มีความยาวไม่น้อยกว่า 544 เมตร (ประตู) จํานวน 6 ช่อง    
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    

(6) โครงการเวทีประชาคมเพื่อทําแผนชุมชนแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชาคม
เพื่อทําแผนชุมชน แก้ไขปญหายาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    
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(7) โครงการรณรงคป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงคป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท    
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้าที่  ...   ข้อ ... (กองสาธารณสุขฯ)    

(8) โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป    
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ .... ข้อ ..... (กองสาธารณสุขฯ)    

(9) โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป
(พ.ศ.2561-2565) หน้า ..... ข้อ ...... (กองสาธารณสุขฯ)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอพรหมบุรี

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท 
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป     
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ .... ข้อ ...... (กองสาธารณสุขฯ)    

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด

จํานวน 65,000 บาท

(กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับบําบัดฟนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
และส่งเสริมการฝกอบรมอาชีพให้แก้ผู้บําบัด) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
จํานวน 65,000 บาท ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป     
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ .... ข้อ ....... (กองสาธารณสุขฯ)    

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-6 ตําบลพรหมบุรี จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-6 
ตําบลพรหมบุรี  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2075 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)     
หน้า ..... ข้อ ....... (กองสาธารณสุขฯ)    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,996,945 บาท

งบบุคลากร รวม 1,839,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,839,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,761,900 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ         
 พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป       
จํานวน  5  ตําแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานเทศบาล       
สามัญตําแหน่งนักบริหารงานช่าง  จํานวน  3  ตําแหน่ง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)       

งบดําเนินงาน รวม 1,785,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        
ให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง
เทศบาล       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)       

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน       
เทศบาลสามัญตามสิทธิ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้กับบุตร       
ของพนักงานเทศบาลสามัญหรือผู้มีสิทธิ์       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)       

ค่าใช้สอย รวม 1,283,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าลงทะเบียน 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับพนักงานเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000  บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 748,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การซ่อมปกติ 
และการซ่อมบํารุง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 417,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข
ตรายาง แบบพิมพ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ฟิวส 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด 
น้ํายาดับกลิ่น แก้วน้ํา ถาด ถัง มีด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
กระติกน้ําร้อน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร 
น้ํามันทาไม้ ค้อน จอบ สี ปูนซีเมนต เลื่อย สังกะสี 
กระเบื้อง คีม ชะแลง ตะปู ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรก ยางรถยนต ฟิลมกรองแสง เบาะรถยนต 
สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องยนต(อะไหล่) ครัช ล้อ 
กระจกมองข้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 62,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอรพู่กันและสี 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ 
เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น อุปกรณบันทึกข้อมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรแป้นพิมพ 
เมนบอรด เมาส ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าของสํานักงาน
และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลพรหมบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 2,372,045 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,372,045 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1)ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เลียบแม่น้ําลพบุรี (พท.เรวัติ ทอง
ประเสริฐ ถึง บ้านนางอิศรา ฉิมบุรุษ) หมู่ที่ 6 ตําบลพรหมบุรี อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

จํานวน 1,679,000 บาท

 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
โดยการเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต       
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 916 เมตร       
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3664 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลพรหมบุรี)       
แบบเลขที่ 1/2564       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
ครั้งที่3/2563 หน้า 30 ข้อ 4 (กองช่าง)       

(2)โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางเข้าตลาดปากบาง 
หมู่ที่ 1 ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี (เขตชล
ประทาน)

จํานวน 350,000 บาท

โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขนาดกว้าง 24 เมตร  ยาว 98 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลพรหมบุรี) แบบเลขที่ 2/2564
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
ครั้งที่3/2563 หน้า 4 ข้อ 1 (กองช่าง)       
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(3)โครงการปรับปรุงลานตากข้าว (วัดชีปา) หมู่ที่ 5 ตําบลพรหมบุรี 
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

จํานวน 265,000 บาท

ปรับปรุงลานตากข้าว (วัดชีปา) ขนาดพื้นที่ 400 ตารางเมตร 
โดยทําการเทคอนกรีต หนา 0.12 เมตร ขัดมันเรียบ        (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลพรหมบุรี) แบบเลขที่ 3/2564       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 58 ข้อ 17 (กองช่าง) 
      

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 78,045 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 65 ข้อ 39 (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 94 ข้อ 1(สํานักปลัดเทศบาล)

(2) โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน อสม.และ อปพร. พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
และทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน อสม.และอปพร.
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 95 ข้อ 5 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(3) โครงการฝกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกอบรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 50 ข้อ 4 (สํานักปลัดเทศบาล)

(4)โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นสําหรับเด็กเยาวชน สตรี และผู้
สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
สําหรับเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 50 ข้อ 2 (สํานักปลัดเทศบาล

(5)โครงการฝกอบรมการทําเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกอบรมทําเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นต่อโครงการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 43 ข้อ12 (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
หรือสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน
ตามโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 91ข้อ 1 (กองการศึกษา)

(2) โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย ค่าเอกสารต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 102 ข้อ 1 (กองการศึกษา)
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(3) จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดเวทีประชาคมเด็กและเยาวชนในตําบลพรหมบุรี 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 77 ข้อ 11 (กองการศึกษา)

(4) รณรงคให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการออกกําลังกายและเล่น
กีฬา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาแก่ประชาชน
ตําบลพรหมบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 79 ข้อ 17 (กองการศึกษา)

(5) จัดตั้งศูนยพัฒนาเยาชนเทศบาลตําบลพรหมบุรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
การกีฬานันทนาการ และฝกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 93 ข้อ 10 (กองการศึกษา) 
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(6)โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีปรองดองตําบลพรหมบุรี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือสนับสนุน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน ตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 15 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ วันฉัตรมงคล 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
การแสดงมหรสพต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ 
ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งเวที ค่าเช่าเวทีกลางแจ้ง 
ค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 92 ข้อ 6 (กองการศึกษา)
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(2) โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนาต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูปเทียน เครื่อง ไทยธรรม 
ค่ามหรสพ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 92 ข้อ 8 (กองการศึกษา)

(3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
การแสดงมหรสพต่างๆ ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งเวที 
ค่าประชาสัมพันธ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 91 ข้อ 4 (กองการศึกษา)

(4) โครงการประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง 
มหรสพต่างๆ ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งเวที 
ค่าพวงมาลัย ค่าเช่าเวทีกลางแจ้ง ธงตราสัญลักษณ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ข้อ 5 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 6/8/2563  10:14:41 หน้า : 78/83



5) โครงการส่งเสริมสืบสานงานเทศกาล/ประเพณี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
สืบสานงานเทศกาล/ประเพณี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 92 ข้อ 7 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1)อุดหนุนจังหวัดสิงหบุรี โครงการเทศกาลกินปลาและของดีเมือง
สิงหบุรี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนจังหวัดสิงหบุรี 
โครงการเทศกาลกินปลา 
และของดีเมืองสิงหบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ข้อ 11 (กองการศึกษา) 

(2)อุดหนุนอําเภอพรหมบุรี โครงการเทศกาลกินปลาและของดีเมือง
สิงหบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอําเภอพรหมบุรี 
โครงการเทศกาลกินปลา และของดีเมืองสิงหบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ข้อ 12 (กองการศึกษา) 

วันที่พิมพ : 6/8/2563  10:14:41 หน้า : 79/83



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต่อโครงการฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 43 ข้อ 13 (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,231,360 บาท

งบกลาง รวม 8,231,360 บาท
งบกลาง รวม 8,231,360 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา 
โดยนําไปใช้ในการดําเนินกิจการประปา
ของเทศบาลตําบลพรหมบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง (สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,200,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
แก่ผู้สูงอายุ (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ข้อ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 986,400 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ข้อ 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)  

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ปวยเอดส (ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 98 ข้อ 3 (สํานักปลัดเทศบาล)
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สํารองจ่าย จํานวน 608,346 บาท

เพื่อไว้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณได้ล่วงหน้า
หรือจําเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 304,173 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 304,173 บาท 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 110,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตั้งไว้ 60,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ตั้งไว้ 50,000บาท
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งชาติ พ.ศ.2541 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษในการจัดการงานศพ
พนักงานเทศบาลสามัญลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 492,614 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง (สํานักปลัดเทศบาล)
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